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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 januari 2001, kl 13.30-17.40

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Lilian Petersson (s) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s)
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell (s) kl 13.30-17.35 §§ 1-16
Jan-Erik Svensson (s)
Björn Fries (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 16.55-17.40 §§ 10-17
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Laila Karlsson (s)
Rolf Karlsson (s)
Angela Sandström (s)
Rune Andersson (m) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.15 §§ 1-14
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Annicka Engblom (m) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Sven-Otto Ullnér (m) kl15.30-17.40 §§ 9-17
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m)
Thor Widell (m)
Günter Dessin (v)
Lohla De Bie (v)
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Britt-Marie Ekström (v) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
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Jan Johansson (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Jane Pärlklo (fp) kl 13.30-17.15 §§ 1-13
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän
sekreterare

Claes-Urban Persson (s)
Kjell Johansson (s)
Anders Persson (s)
Margita Landehag (s)
Kerstin Boking (s)
Åke Håkansson (s) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Magnus Johansson (s) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Annelie Svensson (s)
Sune Johansson (s) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Dan Persson (s) kl 16.15-17.40 §§ 10-17
Christer Sandström (s) kl 16.55-17.40 §§ 10-17
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 16.55-17.40 §§ 10-17
Harry Svensson (m)
Mats Mårtensson (m)
Anders Ovander (m)
Björn Abramsson (m)
Erik Gisslén (m) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.55 §§ 1-9
Seved Lindén (kd) kl 13.30-17.15 §§ 1-13
Tore Zetterqvist (kd)
Ingrid Hermansson (c)
Lars Gelderman (fp)
Mats Olsson (mp)
Christer Sandström (s) kl 13.30-16.55
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-16.55
Göran Pettersson (s) kl 13.30-16.55
kommunchef Lisbeth Sager
Laila Karlsson

Utses att justera

Lohla De Bie och Gunilla Ekelöf

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
torsdagen den 1 februari 2001, kl 13.30
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Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 1-17
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Birgitta Törnqvist

Justerande

……………………………………………
Lohla De Bie

Justerande

……………………………………………
Gunilla Ekelöf

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 februari 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..

4

2001-01-25

Akten

5

2001.12.102

§1
Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen har den 28 december 2000 utsett nya ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2002:
Siv Brorsson (s) och Eva Abramsson (m) har utsetts till ledamöter (tidigare
ersättare).
Björn Haraldsson (m), Gertrud Forsberg (s) och Georg Nydahl (s) har utsetts till
ersättare.
Ordföranden hälsar välkommen till fullmäktige.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörd nämnd
Akten

6

2001.12.102

§2
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Gertrud Forsberg (s) har i skrivelse den 3 januari 2001 avsagt sig uppdraget
som ersättare i fullmäktige med omedelbar verkan,
2. Sven-Olof Petersson (c) har i skrivelse den 9 januari 2001 avsagt sig uppdraget
som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden,
3. Håkan Lagergren (mp) har i skrivelse den 12 januari 2001 avsagt sig
uppdragen som ledamot i fullmäktige och adjungerad som revisor,
4. Georg Nydahl (s) har i skrivelse den 16 januari 2001 avsagt sig uppdraget som
ersättare i fullmäktige,
5. Ingela Magnevall (v) har i skrivelse den 19 januari 2001 avsagt sig uppdraget
som ledamot i barn- och ungdomsnämnden, samt
6. Markus Alexandersson (s) har i skrivelse den 23 januari 2001 avsagt sig
samtliga politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Berörd nämnd/styrelse
Valberedningens ordförande
Akten

2001.12.102

§3
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och
med den 31 december 2002:
Miljö- och byggnadsnämnden
ledamot Magnus Larsson (c)
ersättare Bengt Billemyr (c)
_______

efter Sven-Olof Petersson
efter Magnus Larsson.
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Akterna

8

2000.252.107
1999.93.214
1999.26.406
2000.510.214
2000.681.007
2000.680.007
1999.479.040
§4
Anmälningsärenden
a) BlekingeTrafiken, protokoll från extra bolagsstämma 001215
b) Miljödepartementet beslut 001116 att upphäva fullmäktiges beslut 990923
om att anta detaljplan för del av kv Pottholmen m m i Karlskrona kommun
c) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 001212, § 416, om taxa för plan- och
bygglov
d) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 001212, § 404, att anta ändring av
detaljplan för delar av Fäjö 1:12 m fl fastigheter
e) Karlskrona kommuns revisorer 001205 om brister i bokslutsprocessen
f) Karlskrona kommuns revisorer 001205 om granskning av IT-verksamheten
g) Karlskrona kommuns revisorer 001201 om sena leverantörsbetalningar
h) Kommunfullmäktiges ordförande informerar om att Karlskrona kommun och
Länsstyrelsen Blekinge län anordnar ceremoni till minnet av Förintelsen.
Lördagen den 27 januari 2001, kl 12.00-12.15, Klaipedaplatsen i Karlskrona.
Välkomsthälsning av kommunfullmäktiges ordförande Birgitta Törnqvist och
tal av kommunalrådet Björn Fries.

_______
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Akterna

9

2001.22.620
2001.50.430

§5
Inkomna motioner
1. Motion om En skola fri från mobbning, av Jan-Olof Petersson (fp), samt
2. Motion om närproducerade och miljöanpassade livsmedel i kommunens
verksamhet, av Mats Lindbom (c).
Annacarin Leufstedt (mp) yrkar att Mats Lindboms motion ej får ställas.
Gerthie Olsson (s), Mats Lindbom (c), Gunilla Ekelöf (fp), Kent Lewén (fp) och
Anders Ovander (m) yrkar att motionen skall beredas av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktiges presidie beslutar att motionen får ställas.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten

10

2001.49.631

§6
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Björn Fries om barn- och ungdomsnämndens
överklagan av Skolverkets beslut att godkänna friskolor i Karlskrona kommun, av
Annicka Engblom (m).
________
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Barn- och ungdomsnämnden
Kommunarkivet
Akten

11

2000.660.624

§7
Överföring av skolhälsovårdsjournaler
Skolhälsovårdsjournalerna för elever i Karlskrona kommuns grundskolor följer
eleverna vid byte av skola. Detta gäller originaljournalen. Vid byte från
kommunal grundskola till friskola får inte originalhandlingen överföras. Efter
tillstånd av elevens föräldrar får en kopia på skolhälsovårdsjournalen överföras till
friskolan.
Enligt arkivlagen (1990:782, ändrad 1994:1386) medges att skolhälsovårdsjournalerna får lånas ut från grundskolan men förutsätter beslut av kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 november 2000, § 121,
föreslagit att fullmäktige beslutar att skolhälsovårdspersonal vid friskolorna får
tillgång till skolhälsovårdsjournaler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2001, § 3, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att skolhälsovårdspersonal vid friskolorna får tillgång till skolhälsovårdsjournaler.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Utbildningsnämnden
Akten

12

2000.679.610

§8
Skolplan för utbildningsnämnden från och med 2001
Under år 2000 har en särskild politisk arbetsgrupp tagit fram ett grundmaterial till
ny skolplan. Utkast till planen har diskuterats med företrädare för näringsliv och
fackliga organisationer. Likaså har grundförslaget varit utsänt på remiss till
elevråd, personal, högskola m.fl. De synpunkter som kommit in har legat till
grund för ändringar i planen.
Det nu liggande förslaget har slutredigerats av förvaltningen och språkligt bearbetats av intern expert på läs-/skrivsvårigheter. Detta för att planen skall vara så
lättförståelig som möjligt.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 28 november 2000, § 88, i politisk
enighet, föreslagit fullmäktige att anta föreslagen skolplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2001, § 4, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen skolplan.
Yrkanden
Björn Fries (s), Gunilla Ekelöf (fp), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Annacarin
Leufstedt (mp), Elisabet Peijne (m) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar att få
särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter beslutar
fullmäktige att Bo Palmgrens särskilda yttrande får bifogas protokollet,
protokollsbilaga 1.
Således beslutar kommunfullmäktige
att anta föreslagen skolplan.
_______
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Samtliga nämnder/förvaltningar/styrelser
Akten

13

2000.478.109

§9
Förslag till program för etnisk mångfald i Karlskrona kommun
Integrationsberedningen har den 21 augusti 2000 beslutat att förslag till program
för etnisk mångfald skulle skickas ut på remiss till nämnder, styrelser, politiska
partier, bostadsföretag samt föreningar som arbetar med integrationsfrågor.
Handlingsprogrammet lades ut på internet.
De borgerliga partierna c, fp, kd och m har lämnat ett förslag till integrationsplan
och bifogas förslaget. Sammanfattning av de 19 inkomna remisserna har redovisats i bilaga.
Programmet har översatts till engelska, bosniska, albanska, arabiska, sydkurdiska
och spanska. Det har även lästs in på talband och givits ut inom bibliotekets
taltidning.
Integrationsberedningen har med skrivelse den 23 november 2000 hemställt att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta planen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2001, § 5, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till PROGRAM FÖR ETNISK MÅNGFALD I KARLSKRONA
KOMMUN, med följande ändringar:
Bostad sidan 5 punkt 1 skall ha följande lydelse: I nyplanering skall inriktningen
vara mångfald och valfrihet i boendet, dvs blandade upplåtelseformer i form av
hyresrätt, bostadsrätt respektive äganderätt samt bebyggelse i form av
flerbostadshus respektive enfamiljshus, samt Arbete sidan 8 där byts ordet
”provanställning” ut mot praktik/trainee-platser.
Yrkanden
Björn Fries (s), Günter Dessin (v), Annacarin Leufstedt (mp), Angela Sandström
(s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Claes Bothén (kd), Gunilla Ekelöf (fp), Annicka Engblom (m), Ingrid
Hermansson (c), Mats Lindbom (c), Bo Palmgren (c), Kent Lewén (fp) och
Sven-Otto Ullnér (m) yrkar bifall till fyrklöverns förslag, protokollsbilaga 3.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot fyrklöverns
förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla fyrklöverns förslag röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 35 nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
Reservation
Kristdemokraternas, moderata samlingspartiets, centerpartiets och folkpartiet
liberalernas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande,
protokollsbilaga 3.
Således beslutar kommunfullmäktige
att anta förslag till PROGRAM FÖR ETNISK MÅNGFALD I KARLSKRONA
KOMMUN, med följande ändringar:
Bostad sidan 5 punkt 1 skall ha följande lydelse: I nyplanering skall inriktningen
vara mångfald och valfrihet i boendet, dvs blandade upplåtelseformer i form av
hyresrätt, bostadsrätt respektive äganderätt samt bebyggelse i form av
flerbostadshus respektive enfamiljshus, samt
Arbete sidan 8 där byts ordet ”provanställning” ut mot praktik/trainee-platser.
_______
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Tekniska nämnden
Kommunens författningssamling
Akten

15

2000.684.003

§ 10
Ändring av tekniska nämndens reglemente
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 12 december 2000, § 140, lämnat
förslag till ändring av nämndens reglemente. Kommunfullmäktige beslöt den
23 mars 2000, § 68, om Karlskrona kommuns avfallsstrategi. För att klargöra
tekniska nämndens nya ansvarsområde föreslår att nämndens reglemente
kompletteras punkt 14.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2001, § 9, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att följande tillägg görs i tekniska nämndens reglemente fr o m den 1 januari
2002: Punkt 14: planering och insamling av det avfall som kommunen har
hanteringsansvar för enligt 15 kap. 8-10 §§ miljöbalken.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Blekinge Tekniska Högskola
Tekniska nämnden
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Akten

16

2001.16.614

§ 11
Överenskommelse och avsiktsförklaring om Blekinge Tekniska Högskolas
vision och strategi
Avgående rektorn för högskolan Per Eriksson har i skrivelse den 19 december
2000 presenterat högskolans vision, strategi, målsättningar och tänkta scenarier
för en framtida positiv utveckling av både högskolan och samhället. Denna
övergripande vision och strategi och de övergripande målsättningar som följer av
detta följer helt Karlskrona kommuns inriktning för samhällsutvecklingen.
Högskolan skulle aldrig kunnat utvecklats så väl som den gjort utan stöd och
engagemang från kommunens sida och kommunen skulle aldrig kunnat få den
tillväxten utan att Högskolan skötts väl och inriktats på tillväxtområden. Man
måste ständigt vara beredd att gå vidare och utvecklas annars går man troligen en
säker stagnation till mötes. Detta kräver en tydlig handlingsplan och åtaganden
både från kommunens och Högskolans sida.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 21 juni 2000, § 129, attsats 1,
beslutat att ge Kruthusen Företagsfastigheter AB investeringstillstånd till
forskarskolan på Campus Gräsvik med villkor att investeringen får påbörjas först
efter att skriftliga hyresavtal finns för samtliga våningsplan.
Kommunstyrelsens ordförande och näringslivschefen har med skrivelse den 22
december 2000 lämnat beslutsförslag i sex attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2001, § 11, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2000, § 129, attsats 1 upphävs och
ersätts av följande:
2. att tillstyrka investeringen av forskarskolan på Campus Gräsvik till en
beräknad kostnad om 111,6 mkr med villkor att kontrakt tecknas med Blekinge
Tekniska Högskola om förhyrning av två våningsplan,
3. att Blekinge Tekniska Högskola får option på att förhyra resterande plan fram
till oktober månads utgång 2001,
4. att Karlskrona kommun aktivt skall deltaga i omvandlingen till och
utvecklingen av Blekinge Tekniska Universitet,
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5. att som ett led i omvandlingen av Högskolan till ett Tekniskt Universitet, göra
en engångssatsning för år 2000 om 6 mkr till Högskolans forskning, samt
6. att ovanstående finansieras i bokslut 2000 genom upplösning av säkerhetsmarginalen och ianspråktagande av reserven för oförutsedda behov.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Omsorgsnämnden
Akten

18

1998.41.739

§ 12
Slutrapport från den parlamentariska gruppen, samt
Svar på motion om inrättande av äldre- och handikappombudsman
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 januari 1998, § 6, av
Kent Lewén (fp).
Kommunstyrelsen beslöt den 12 januari 1999, § 12:
1. att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att lämna förslag kring
brukarinflytande, insyn m.m.
2. att utredningen skall lämna sina förslag senast till budgetberedningen 1999
samt
3. att remittera motionen till den parlamentariska utredningen.
Den parlamentariska utredningsgruppen har lämnat delrapport den 9 september
1999.
Den 11 december 2000 lämnar den parlamentariska utredningsgruppen slutrapport
med förslag till åtgärder samt föreslår fullmäktige att motionen därmed skall anses
besvarad.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen
del
1. att ge omsorgsnämnden i uppdrag att formulera krav på att följande åtgärder
skall genomföras och kontinuerligt följas upp:
• Inom såväl särskilda boenden som hemtjänst skall ankomstsamtal/introduktionssamtal alltid genomföras,
• Anhörigträffar skall genomföras minst en gång per år och ge möjligheter för
de anhöriga att, tillsammans med sina äldre, träffa personal och andra
människor som är i samma situation,
• Brukarundersökningar skall genomföras kontinuerligt, förslagsvis vartannat
år (totalundersökningar) parallellt med att nya rutiner för klagomålshantering införs,
• Rutin för klagomålshantering skall införas i samtliga delar av verksamheten
under år 2001,
• Samarbetet med förtroendenämnden skall utvecklas,
• Informationsinsatserna skall förstärkas. Detta skall ske både genom att
utveckla tydligt informationsmaterial men också genom att förstärka
arbetsledarna i deras roll som informationsbärare gentemot såväl personal
som boende,
• Uppföljningar och utvärderingar som genomförs skall åtföljas av en
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handlingsplan där åtgärder för att korrigera eventuella brister/problem
preciseras. Samtliga utvärderingar och åtgärdsplaner skall presenteras för
nämnden. Efter tolv månader redovisas effekterna av förändrings/förbättringsarbetet, vilka också bör föredras i nämnden,
• Förstärka de äldre och dess anhörigas inflytande genom att tillsätta en
projektanställd brukarkonsulent.
Projektanställningen bör, enligt ett enigt beslut i den parlamentariska
utredningsgruppen, placeras inom omsorgsnämndens verksamhetsområde och
finansieras inom nämndens budgetram. Brukarkonsulentens huvudsakliga
arbetsuppgifter skall vara att ge information och vägledning och stöd till de
äldre och dess anhöriga. Vidare skall brukarkonsulenten ta initiativ till
kvalitetshöjande insatser samt vara en viktig källa till ny kunskap för all
verksamhetspersonal.
Projektet bör inledas den 1 juli 2001 och pågå under två år. Efter ca 1,5 år bör
projektet utvärderas avseende effekter av funktionen brukarkonsulent, dess
arbetsuppgifter samt organisatorisk placering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2001, § 12, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen om inrättande av äldreombudsman härmed är besvarad.
Kent Lewén (fp), Jan-Erik Svensson (s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

20

2000.84.318

§ 13
Svar på motion om bidrag till enskilda vägar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av
Jörgen Johansson (c). Motionären föreslår att Karlskrona kommun inför driftbidrag till vägsamfälligheter så att totalt bidrag blir 70 % av normkostnad liksom
för vägföreningarna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2000, § 92, beslutat
föreslå fullmäktige att återinföra kommunala bidrag till statsbidragsberättigade
vägsamfälligheter eller motsvarande med 10 % på av vägverket beräknad kostnad
i enlighet med motionens intentioner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2001, § 13, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att återinföra kommunala bidrag till statsbidragsberättigade vägsamfälligheter
eller motsvarande med 10 % av vägverket beräknad kostnad i enlighet med
motionens intentioner,
2. att ambitionen skall vara att detta sker stegvis inom en femårsperiod,
3. att delegera till tekniska nämnden rätten att besluta om regler för ändamålet
enligt ovan,
4. att i övrigt besluta om förändringar av kommunala bidragsregler avseende
enskilda vägar,
5. att finansiering sker inom tekniska nämndens budgetram, samt
6. att motionen därmed är besvarad.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c), med tillstyrkan av Jan Johansson (kd), Karl-Gustaf
Johansson (m) och Kent Lewén (fp), yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s), Günter Dessin (v) och Annacarin Leufstedt (mp) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jörgen
Johanssons m fl yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster mot 31 nej-röster, två som avstår och sex
frånvarande, enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 4.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att återinföra kommunala bidrag till statsbidragsberättigade vägsamfälligheter
eller motsvarande med 10 % av vägverket beräknad kostnad i enlighet med
motionens intentioner,
2. att ambitionen skall vara att detta sker stegvis inom en femårsperiod,
3. att delegera till tekniska nämnden rätten att besluta om regler för ändamålet
enligt ovan,
4. att i övrigt besluta om förändringar av kommunala bidragsregler avseende
enskilda vägar,
5. att finansiering sker inom tekniska nämndens budgetram, samt
6. att motionen därmed är besvarad.
_______
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Omsorgsnämnden
Akten

22

2000.452.737

§ 14
Svar på motion om ny rutin inför förnyande av tillstånd till färdtjänst
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2000, § 145, av
Percy Blom (s). Motionären anser att huvudmannen för färdtjänst senast 30 dagar
innan gällande tillstånd går ut skriftligen och meddelar detta till tillståndsinnehavaren så att denne har rimlig tid att söka nytt tillstånd.
Omsorgsnämnden har vid sammanträde den 15 november 2000, § 139, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Vid kontakt med ansvariga inom Blekingetrafiken framkommer att de beslutat i
enlighet med motionärens önskemål. De handläggare som arbetar inom
Karlskrona kommun arbetar redan med denna rutin. Som anmärkning kan också
meddelas att tillstånd kan beviljas från sex månader upp till fem år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2001, § 14, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Vägverket Region Sydöst
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

23

1999.592.312

§ 15
Svar på motion om cykelväg genom Kättilsmåla samhälle
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 1999, § 173,
av Jörgen Johansson (c). Motionären vill att Karlskrona kommun verkar för att
Vägverket bygger en gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle. Med
hänvisning till barnens säkerhet anser motionären att det borde byggas en gångoch cykelväg genom samhället från Strågerydsvägen förbi affären och skolan till
bygdegården.
Kultur- och fritidsnämnden har den 18 maj 2000, § 39, lämnat yttrande och anser
att lagändringen från den 1 januari 1999 som stödjer estetisk utformning vid bland
annat vägbyggande tillämpas för gång- och cykelvägen genom Kättilsmåla
samhälle.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 juni 2000, § 71, tillstyrkt motionen. Från Kättilsmåla skola har tidigare kritik riktats mot den smala
genomfartsvägen förbi skolan. Trafiksäkerheten runt Kättilsmåla skola skulle klart
förbättras om den aktuella gång- och cykelvägen kommer till stånd.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 december 2000 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2001, § 15, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad
som anförts i motionen, samt att behovet analyseras i den kommande revideringen
av länstransportplanen, samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 16
Frågor
1. Ulf Sennerlin (m) frågar kommunalrådet Björn Fries om nedsmutsad idrottshall
och mässhall.
Björn Fries (s) svarar.
2. Thor Widell (m) frågar ansvarigt kommunalråd om planerade åtgärder för att
kraftigt förbättra Karlskrona kommuns hemsida.
Björn Fries (s) svarar.
3. Mats Lindbom (c) frågar ordföranden i Affärsverken AB om Ronneby
kommun fått klartecken från Karlskrona om att bygga förbränningsanläggning
med avfall även från Karlskrona som underlag för investering.
Christer Sandström (s) svarar.
4. Mats Lindbom (c) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande om han
agerar för att ge kommunal skola och barnomsorg likvärdiga villkor med
friskolor/alt. verksamhet.
Patrik Hansson (s) svarar.
_______
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Akten

25

2000.692.455

§ 17
Svar på interpellation om ändrade öppettider på Bubbetorp avfallsstation
Interpellationen ställdes till AB Affärsverkens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 21 december 2000, § 212, av Mikael Andersson (fp).
Christer Sandström (s) har den 19 januari 2001 skriftligt besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Mikael Andersson (fp) och Christer Sandström (s).
_______

2001-02-22

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001
§ 18

Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige
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Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 20

Kommunala val

§ 21

Anmälningsärenden

§ 22

Inkomna motioner

§ 23

Inkomna interpellationer

§ 24

Ändring av reglemente för barn- och ungdomsnämnden

§ 25

Regler för kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH)

§ 26

Konserthusets framtida användning och utveckling

§ 27

Detaljplan för del av Gullberna Park, del av fastigheten Gullbernahult 1 m fl - antagande

§ 28

Demokratiarbetsgruppens slutrapport

§ 29

Svar på motion Stärk den lokala demokratin - förändra nämndindelningen och stärk
fritidspolitikernas roll

§ 30

Frågor

§ 31

Svar på interpellation om oljehamnens avveckling

§ 32

Svar på interpellation om det politiska ledarskapet

§ 33

Svar på interpellation om barn- och ungdomsnämndens överklagan av Skolverkets beslut
att godkänna friskolor i Karlskrona kommun
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 februari 2001, kl 13.30-18.40

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Lilian Petersson (s) kl 13.30-16.30 §§ 18-31
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s) kl 13.30-16.05 §§ 18-30
Peter Johansson (s) kl 14.30-16.35 §§ 28-32
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Björn Fries (s)
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-16.50 §§ 18-32
Roland Andréasson (s) kl 15.55-18.40 §§ 30-33
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s)
Kerstin Andersson (s) kl 13.30-18.15 §§ 18-33 (del av)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s) kl 13.30-18.25 §§ 18-33 (del av)
Angela Sandström (s) kl 13.30-16.30 §§ 18-31
Sigurdh R Petersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.45 §§ 18-33 (del av)
Eva Ottosson (m) kl 13.30-17.05 §§ 18-33 (del av)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-18.25 §§ 18-33 (del av)
Annicka Engblom (m) kl 13.30-18.25 §§ 18-33 (del av)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m) kl 13.30-17.00 §§ 18-33 (del av)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m) kl 13.30-18.25 §§ 18-33 (del av)
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m)
Günter Dessin (v)
Bengt Lindskog (v) kl 13.30-17.45 §§ 18-33 (del av)
Sylva Lilja (v)
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Britt-Marie Ekström (v) kl 13.30-18.00 §§ 18-33 (del av)
Kurt Lindman (v) kl 13.30-17.15 §§ 18-33 (del av)
Tommy Rönn (v) kl 13.30-18.25 §§ 18-33 (del av)
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd) kl 13.30-16.15 §§ 18-31
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd) kl 13.30-18.20 §§ 18-33 (del av)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-18.25 §§ 18-33 (del av)
Peter Christensen (c) kl 13.30-16.05 §§ 18-30
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-18.05 §§ 18-33 (del av)
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare

Claes-Urban Persson (s)
Kjell Johansson (s) kl 13.30-15.00 samt 16.05-18.40
§§ 18-27, 31-33
Dan Persson (s)
Christer Sandström (s) kl 16.30-18.10 §§ 32-33 (del av)
Erik Karlsson (s) kl 16.30-18.40 §§ 32-33
Margita Landehag (s) kl 13.30-15.55 §§ 18-29
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-17.35 §§ 18-33 (del av)
Annelie Svensson (s) kl 13.30-17.35 §§ 18-33 (del av)
Mats Mårtensson (m)
Björn Abramsson (m) kl 13.30-18.15 §§ 18-33 (del av)
Harry Svensson (m) kl 13.30-16.40 §§ 18-33 (del av)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.30 §§ 18-32
Ingrid Hermansson (c) kl 16.05-18.40 §§ 31-33
Ingela Gånedahl (mp) kl 13.30-18.10 §§ 18-33 (del av)
Christer Sandström (s) kl 13.30-16.30
Erik Karlsson (s) kl 13.30-16.30
Göran Pettersson (s)
Margita Landehag (s) kl 15.55-18.40
Per-Anders Nygård (s)
Kjell Johansson (s) kl 15.00-16.05
Sune Johansson (s) kl 13.30-16.55
Erik Gisslén (m) kl 13.30-16.55
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-16.05
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tjänstemän
sekreterare

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Inge-Britt Elfner och Annicka Engblom

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
torsdagen den 1 mars 2001, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….. §§ 18-33
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………….…..
Birgitta Törnqvist

Justerande

………………………………………
Inge-Britt Elfner

Justerande

………………………………………
Annicka Engblom

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 mars 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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Akten

5

2001.12.102

§ 18
Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen Blekinge län har den 6, 16 och 19 februari 2001 beslutat utse nya
ledamöter och ersättare till och med den 31 oktober 2002:
Nya ledamöter (tidigare ersättare):
Mats Olsson, Miljöpartiet De Gröna
Anders Persson, Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Nya ersättare:
Ingela Gånedahl, Miljöpartiet De Gröna
Per-Anders Nygård, Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Gert Olsson, Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Jesper Magnusson, Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Ordföranden hälsar välkommen till fullmäktige.
_______

2001-02-22

Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten

6

2001.12.102

§ 19
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Sven-Olow Öjhage (c) har i skrivelse den 12 februari 2001 avsagt sig
uppdragit som ersättare i omsorgsnämnden, samt
2. Mattias Lindgren (s) har i skrivelse den 22 februari 2001 avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Berörd nämnd/styrelse
Valberedningens ordförande
Akten

7

2001.12.102

§ 20
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige till och med den 31
december 2002 följande:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Lohla De Bie (v)
Ersättare Kerstin Jonsson (v)
Abrahamssons A och Gulins A stiftelse
Auktoriserade revisorer Niklas Bremström och Bengt Månsson, KPMG
Björkholmsstugor, stiftelse
Auktoriserad revisor Niklas Bremström, KPMG
Borgströms stiftelse
Auktoriserade revisorer Niklas Bremström och Bengt Månsson, KPMG
Folke och Elise Halléns stiftelse
Auktoriserade revisorer Niklas Bremström och Bengt Månsson, KPMG
_______
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Akterna

8

1999.583.214
2001.37.406
2001.61.007
2001.62.007
2001.63.007
2001.64.007
2001.67.007
2001.70.007
2001.71.007
2001.75.007
§ 21
Anmälningsärenden
1. Miljödepartementets regeringsbeslut 001214 att avslå överklagande i fråga om
detaljplan för del av Karlskrona 4:5 (kvarteret Axel m.m.) på Trossö, Karlskrona
kommun,
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010110 § 12 om förslag till taxor för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt djurskydd år 2001,
3. Karlskrona kommunrevision rapporter 010126
- Revisorer i kommunala stiftelser
- Inventering av övergripande styrdokument
- Granskning avseende transporter
- Granskning avseende simhallarnas verksamhet
- Granskning av projekt Arbetslänken
- Granskning avseende Karlskrona kommuns EU-projekt
- Näringslivskontorets arbete
- Revisionsrapport ”Upphandling av konsulttjänster”
_______
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Akterna

9

2001.72.006
2001.73.460
2001.87.312
2001.91.460
2001.100.630
2001.101.610
§ 22
Inkomna motioner
1. Motion om ökad möjlighet för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt, av
Günter Dessin (v) och Åsa Gyberg-Karlsson (mp),
2. Motion om genetiskt modifierade grödor (GM-grödor) av Jan Johansson (kd),
3. Motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka, av
Jörgen Johansson (c),
4. Motion ”Gör Karlskrona till en GMO-fri kommun!” av Mats Olsson (mp),
5. Motion ”Ökad valfrihet för föräldrar med små barn”, av Claes Bothén (kd),
samt
6. Motion om differentierade elevbidrag till rektorsområdena, av Jörgen
Johansson (c) och Bo Palmgren (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten

2001.48.351

§ 23
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till tekniska nämndens ordförande om utredning kring
omhändertagandet av slam från reningsverken, av Karin Brunsberg (m).
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

11

1998.750.003

§ 24
Ändring av reglemente för barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 december 2000, § 130,
lämnat förslag till två ändringar i barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Kommunfullmäktige har den 28 september beslutat om ändring i delegationsförteckning för personalfrågor. Beslutet innefattar också nedanstående punkt 1 till
nämndens reglemente:
1.) Barn- och ungdomsnämnden är anställningsmyndighet för samtlig personal
inom nämndens förvaltning utom förvaltningschefen. Nämnden har att fatta beslut
i personalfrågor som rör personal inom förvaltningen, dock ej i de frågor som är
av gemensam karaktär vilka beslutas av kommunstyrelsen.
2.) Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden efter samråd med vice
ordföranden(a) ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller om dagen
eller tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta
varje ledamot eller ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och
minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens
anslagstavla.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2001, § 22, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att kompletteringar enligt ovan införs i barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2001-02-22

Omsorgsnämnden
Ekonomienheten
Akten

12

2000.700.708

§ 25
Regler för kommunalt bostadstillägg till handikappade (KBH)
Som svar på en motion från folkpartiet beslöt kommunfullmäktige den 21 juni
2000, § 134, att det kommunala bostadstillägget till handikappade personer
(KBH) skulle återinföras i kommunen.
Omsorgsnämnden har vid sammanträde den 13 december 2000, § 150, beslutat
om förslag till regler och riktlinjer för denna bidragsform med tillämpning från
den 1 april 2001. Tidpunkten har valts bl.a. med hänsyn till bildandet av den nya
psykiatri- och handikappnämnden från preliminärt just detta datum. Skulle
bildandet av denna nya nämnd försenas något bör en motsvarande senareläggning
av återinförandet av KBH också allvarligt övervägas.
Den årliga merkostnaden till följd av ett återinförande av KBH har av omsorgsnämnden i dess budgetförslag 2001-2003 uppskattats till maximalt 500 tkr. För år
2001 begränsas således den preliminära merkostnaden enligt nu framlagt förslag
till 375 tkr (=nio månader).
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 11 januari 2001 lämnat
beslutsförslag i fyra attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2001, § 24, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att i linje med kommunfullmäktiges tidigare beslut återinföra kommunalt
bostadstillägg till handikappade (KBH) från och med den 1 april år 2001,
2. att samtidigt fastställa de av omsorgsnämnden föreslagna riktlinjerna och
reglerna för KBH i kommunen,
3. att ansvaret för KBH skall åvila den nya handikapp- och psykiatrinämnden,
samt
4. att de årliga merkostnaderna till följd av denna nya stödform/rättighet fullt ut
skall rymmas inom de av kommunfullmäktige för nuvarande omsorgsnämnden
fastställda budgetramarna för respektive år under perioden 2001-2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2000.412.299

§ 26
Konserthusets framtida användning och utveckling
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 17 december 1998, § 183, gett tekniska
nämnden i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden presentera ett
förslag till effektivare utnyttjande av Konserthuset och ett därmed minskat behov
av subvention.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 20 juni 2000, § 72, lämnat
beslutsförslag i sex attsatser.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2000, § 54,
lämnat beslutsförslag i åtta attsatser.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 januari 2001 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2001, § 25, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för konserthusets verksamhet från tekniska
nämnden till den nya kulturnämnden från och med den 1 april 2001 eller den
eventuellt senare tidpunkt från vilken denna nya nämnd kommer att inrättas,
2. att konserthuset även fortsättningsvis skall användas som en anläggning för i
huvudsak olika kultur- och nöjesarrangemang,
3. att som konsekvens härav samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att snarast
göra en förprojektering av erforderliga upprustnings- och förbättringsåtgärder i
konserthuset inom den ram som beräknats, ca 8 mkr,
4. att vid denna förprojektering i största möjliga utsträckning söka prioritera
sådana åtgärder, som på sikt kan göra investeringen ekonomiskt självbärande för
kommunen,
5. att dessutom uppdra åt den nya kulturnämnden att enligt samma utredningsförslag inrätta en resultatenhet för marknadsföring, bokning och drift av
konserthuset,
6. att samtidigt uppmana kommunens turistorganisation att framgent stödja
konserthusverksamheten,
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7. att också ge kulturnämnden i uppdrag att snarast göra en översyn av taxan för
förhyrning av konserthuset med beaktande av de synpunkter som framförts i
utredningen,
8. att från kommunstyrelsens, i budget 2001, särskilda reserv för konserthuslokaler nu omdisponera sammanlagt 2,3 mkr av totalt upptagna 2,7 mkr till dels
tekniska nämnden, dels den nya kulturnämnden, med fördelning utifrån det olika
antal månader respektive nämnd kommer att vara huvudman för konserthusets
verksamhet år 2001, samt
9. att samtidigt som investeringsbeslutet redovisas också uppdra åt den nya
kulturnämnden att redovisa en marknadsplan, organisation m.m. för verksamheten.
Jan Lennartsson (m), Günter Dessin (v) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och bygggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
De berörda
Akten
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2000.518.214

§ 27
Detaljplan för del av Gullberna Park, del av fastigheten Gullbernahult 1 m.fl.
- antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 januari 2001, § 5,
beslutat översända rubricerade detaljplan till fullmäktige för antagande.
Detaljplanering sker på uppdrag av fastighetsägaren. Marken ägs av Fastighetsbolaget Gullberna KB. Nuvarande plan från 1992 medger bostäder men med
struktur och innehåll som inte passar dagens behov. Den förändrade detalj-planen
syftar till att möjliggöra en modern varierande bostadsbebyggelse med ca 105
bostäder (varav 60 radhus, 25 villor och 20 lägenheter) inom området.
Markägaren ansöker om och bekostar all fastighetsbildning som erfordras för
exploateringens genomförande.
Fastighetsutskottet har den 21 december 2000 tillstyrkt omarbetat förslag med
tillägg att hamnen skall vara avsedd för boende inom Gullbernaområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 januari 2001 föreslagit
att fullmäktige skall anta detaljplanen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2001, § 29, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för fastigheten Gullbernahult 1 m.fl.
Yrkanden
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg: att
möjligheten undersöks att placera de fyra tilltänkta byggnaderna längst i väster
på annan plats.
Kurt Lindman (v) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med tillägg: att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att särskilt beakta
skyddsvärda insekter, svampar och växter inom planområdet.
Anna-Carin Leufstedt (mp) yrkar återremiss.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Bo Palmgrens och Kurt Lindmans tilläggsyrkanden.
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Tommy Olsson (kd), Gunilla Ekelöf (fp) och Carl-Göran Svensson (m) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Johansson (s) yttrar sig.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar avgöra ärendet idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill att ärendet
avgörs idag röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 64 ja-röster mot nio nej-röster och två som avstår att
ärendet skall avgöras idag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot Bo
Palmgrens yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Bo Palmgrens yrkande
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 66 ja-röster mot nio nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Kurt Lindmans tilläggsyrkande.
Reservation
Bo Palmgren reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att anta detaljplanen för fastigheten Gullbernahult 1 m.fl., samt
2. att uppmana miljö- och byggnadsnämnden att särskilt beakta skyddsvärda
insekter, svampar och växter inom planområdet.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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1999.696.100

§ 28
Demokratiarbetsgruppens slutrapport
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 1999, § 235, tillsatt en
politisk arbetsgrupp som skall starta ett utvecklingsarbete kring demokratin för att
utveckla nya metoder för medborgarnas inflytande samt att utveckla politikerrollen i Karlskrona kommun. Särskilt viktigt är att presentera förslag till vägar för
att attrahera ungdomar för politiskt demokratiskt arbete. Kommunfullmäktige, det
enda direktvalda organet i kommunen, skall dessutom diskuteras särskilt. Förslag
som ger medborgarna direktinflytande t.ex. lokala skolstyrelser eller andra institutionsråd ingår att värdera, diskutera och återkomma med förslag kring.
Arbetsgruppen har lämnat delrapport i juni månad 2000. Kommunfullmäktige fick
information vid sammanträde den 28 september 2000, § 170.
Demokratiarbetsgruppen har den 19 december 2000 lämnat slutrapport till
kommunstyrelsen. Rapporten innehåller totalt 23 förslag till åtgärder för att
vitalisera den demokratiska processen i Karlskrona kommun. Av dessa förslag
har arbetsgruppen prioriterat fyra förslag som särskilt viktiga i sammanhanget.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunledningsförvaltningen
i skrivelse den 18 januari 2001 hemställt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i sju attsatser och kommunstyrelsen för egen del beslutar att
rapporten skickas på en bred remiss.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2001, § 27, för egen
del beslutat
att demokratiarbetsgruppens övriga förslag jämte rapporten skickas på en bred
remiss, med svar till kommunledningsförvaltningen senast den 31 maj 2001.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2001, § 27, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppmana barn- och ungdomsnämnden att intensifiera arbetet med skolplanens mål om föräldra- och elevinflytande där bl.a. frågan kring eventuellt
skolråd där föräldrar, elever och personal ingår (arbetsgruppens förslag 1),
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2. att ett ungdomsråd bildas formellt år 2001 med deltagare från alla högstadieskolor i kommunen inklusive friskolor och gymnasium (arbetsgruppens förslag 2)
3. att 250 tkr jämte tjänstemanna stöd avsätts till ungdomsrådet år 2001
(arbetsgruppens förslag 21),
4. att medlen till ungdomsrådet (250 tkr) finansieras genom kommunfullmäktiges
konto för oförutsett,
5. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden att svara för att ungdomsrådet får erforderligt tjänstemannastöd (inom nämndernas nuvarande ramar) samt att nämnderna bidrar till att en
arbetsordning utarbetas för ungdomsrådet,
6. att fullmäktiges sammanträden förläggs till olika kommundelar ex. två gånger
per år (kvällstid) och kombineras med studiebesök då ledamöterna ges tillfälle att
få diskutera och samla in synpunkter från kommundelen (arbetsgruppens förslag
3), samt
7. att uppmana nämnderna att anordna hearings eller frågestunder i väsentliga
frågor som berör allmänheten (arbetsgruppens förslag 4).
Peter Johansson (s), Annacarin Leufstedt (mp) Sigurdh R Petersson (m), Kent
Lewén (fp), Claes Bothén (kd) och Bengt Lindskog (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bo Palmgren (c), Gunilla Ekelöf (fp), Björn Fries (s) och Karin Brunsberg (m)
yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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1998.400.001

§ 29
Svar på motion ”Stärk den lokala demokratin - förändra nämndindelningen
och stärk fritidspolitikernas roll”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8 juni 1998, § 83, av
Magnus Larsson (c). För att stärka den lokala demokratin och miljöarbetet har
motionären lämnat förslag i åtta attsatser.
Remissinstanser
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 oktober 1998, § 145, beslutat
avstå från att besvara motionen.
Omsorgsnämnden avstår från att yttra sig.
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 1998, § 141, lämnat yttrande
i den del som kan tänkas beröra socialnämndens verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 oktober 1998, § 264,
lämnat yttrande
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 1998, § 68, lämnat
yttrande
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 februari 2000
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Motionssvaret har varit remitterat till demokratiarbetsgruppen, som i sin
slutrapport , attsats 24, tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2001, § 28, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed skall anses besvarad.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 30
Frågor
1. Sigurdh R Petersson (m) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
prioritering av arbetsuppgifter.
Gerthie Olsson (s) svarar.
-- -2. Ulf Sennerlin (m) frågar tekniska nämndens ordförande om nedsmutsad
idrottshall och mässhall.
Percy Blom (s) svarar.
-- -3. Claes Bothén (kd) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande om det
finns
något direkt hot för Ramdala skola nu eller i framtiden?
Patrik Hansson (s) svarar.
-- -4. Carl-Göran Svensson (m) frågar fullmäktiges ordförande om svar på och
utskick av interpellationssvar.
Birgitta Törnqvist (s) svarar.
_______
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Akten

2000.697.260

§ 31
Svar på interpellation om oljehamnens avveckling
Interpellationen ställdes till ordföranden i tekniska nämnden vid fullmäktiges
sammanträde den 21 december 2000, § 212, av Jan-Olof Petersson (fp).
Percy Blom (s) har den 16 februari 2001 skriftligt besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Jan-Olof Petersson (fp) och Percy Blom (s).
_______

21

2001-02-22

Akten

22

2000.695.001

§ 32
Svar på interpellation om det politiska ledarskapet
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Björn Fries vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 december 2000, § 212, av Jan Lennartsson (m).
Björn Fries (s) har den 19 februari 2001 skriftligt besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Jan Lennartsson (m), Björn Fries (s), Sylva Lilja (v), Kent
Lewén (fp), Jan-Erik Svensson (s) och Carl-Göran Svensson (m).
_______
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Akten

23

2001.49.631

§ 33
Svar på interpellation om barn- och ungdomsnämndens överklagan av
Skolverkets beslut att godkänna friskolor i Karlskrona kommun
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Björn Fries vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 januari 2001, § 6, av Annicka Engblom (m).
Björn Fries (s) har den 19 februari 2001 skriftligt besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c), Jan Lennartsson
(m), Mats Johansson (m), Patrik Hansson (s), Günter Dessin (v), Björn Fries (s),
Claes Bothén (kd), Bo Palmgren (c), Jörgen Johansson (c), Jan-Olof Petersson
(fp), Annacarin Leufstedt (mp), Carl-Göran Svensson (m) och Bengt Fröberg (m).
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center,
torsdagen den 22 mars 2001, kl 13.30-15.50

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e vice ordf
ledamöter

Börje Nilsson (s) kl 13.30-13.55 §§ 34-35
Birgitta Törnqvist (s) kl 13.55-15.50 §§ 36-49
Börje Nilsson (s) kl 13.55-15.50
Mats Johansson (s)
Lilian Petersson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s) kl 15.25-15.50
Peter Johansson (s)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Björn Fries (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s) kl 14.45-15.50 §§ 45-49
Lisbeth Petersson (s)
Kerstin Andersson (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m)
Günter Dessin (v)
Lohla De Bie (v)
Bengt Lindskog (v)
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Sylva Lilja (v)
Kurt Lindman (v)
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
Ingeborg Palmgren (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Peter Christensen (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
Mats Olsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän

Claes-Urban Persson (s)
Kjell Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Magnus Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Margita Landehag (s) kl 13.30-14.45 §§ 34-44
Dan Persson (s) kl 13.30-13.55
Anders Ovander (m)
Björn Abramsson (m)
Harry Svensson (m) kl 13.30-15.45
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Kristian Eriksen (kd)
Ingela Abrahamsson (c)
Margita Landehag (s) kl 14.45-15.50
Dan Persson (s) kl 13.55-15.50
Christer Sandström (s)
Göran Pettersson (s)
Sune Johansson (s)
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m)
Torbjörn Haraldsson (m) kl 14.30-15.50
Seved Lindén (kd)
Tore Zetterqvist (kd)
kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
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sekreterare

Laila Karlsson

Utses att justera

Eva-Britt Dahlström och Birgit Hansson

Justeringen plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 29 mars 2001, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….§§ 34-49
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………§§ 34-35
Börje Nilsson

Ordförande

……………………………………………§§ 36-49
Birgitta Törnqvist

Justerande

……………………………………………
Eva-Britt Dahlström

Justerande

……………………………………………..
Birgit Hansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 29 mars 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..
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Länsstyrelsen
Löneadministrationen
Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

5

2001.12.102

§ 34
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Angela Sandström (s) har i skrivelse den 6 mars 2001 avsagt sig uppdraget
som ledamot i fullmäktige,
2. Björn Fries (s) har i skrivelse den 21 mars 2001 avsagt sig uppdraget som
ledamot/ordförande i utbildningsnämnden,
3. Kerstin Andersson (s) har i skrivelse den 21 mars 2001 avsagt sig uppdraget
som ledamot/1:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, samt
4. Magnus Johansson (s) har i skrivelse den 21 mars 2001 avsagt sig uppdraget
som ledamot/1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Löneadministrationen
Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd
Akten
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2001.12.102

§ 35
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige till och med den 31
december 2002 följande:
Kommunstyrelsen
Ledamot Laila Karlsson (s) efter Markus Alexandersson
Moderbolaget Karlskrona AB
Ersättare Laila Karlsson (s) efter Markus Alexandersson
Utbildningsnämnden
Ordförande
Kerstin Andersson (s)
Barn- och ungdomsnämnden
1:e vice ordförande Christina Mattisson (s)
Miljö- och byggnadsnämnden
1:e vice ordförande Erik Karlsson (s)
Fullmäktige beslutar utse följande ledamöter och ersättare i nya nämnder från och
med den 1 april 2001 till och med den 31 december 2002:
Äldrenämnden
Ordförande Björn Fries (s)
1:e vice ordf Annelie Svensson (s)
2:e vice ordf Kent Lewén (fp)
ledamöter
Mats Crambé (s)
Kerstin Johansson (s)
Owe Pettersson (s)
Siv Brorsson (s)
Siv Holmberg (s)
Sven-Otto Ullnér (m)
Birgitta Ståhl (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Claes Wallgren (m)
Bengt Lindskog (v)
Evy Andréasson (kd)
Ingela Abrahamsson (c)
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Ersättare

Verner Ludvigsson (s)
Eva Cucek (s)
Christer Göstasson (s)
Ingegerd Qvist (s)
Carl-Erik Olsson (s)
Lennart Rydén (s)
Britt-Marie Andersson (m)
Harry Svensson (m)
Lennart Johannisson (m)
Camilla Persson (v)
Jan Spjuth (kd)
Ann-Sofie Mattsson (c)
Torsten Olausson (c)

Handikappnämnden
Ordförande Jan-Erik Svensson (s)
Vice ordf
Jan-Åke Nordin (m)
Ledamöter
Ingrid Clausen (s)
Birger Wernersson (s)
Sonja Andersson (s)
Lars Eklund (s)
Eva Ottosson (m)
Sylva Lilja (v)
Ingeborg Palmberg (kd)
Malin Gånemo (c)
Kent Lewén (fp)
Ersättare
Eva Sjögren-Karlsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Anita Seaberg (s)
Göran Pettersson (s)
Helen Oscarsson (m)
Solveig Einarsdotter (v)
Lennart Cederblad (kd)
Maj Olsson (c)
Lena Hjorth (fp)
Idrotts- och fritidsnämnden
Ordförande Magnus Johansson (s)
Vice ordf
Jan Johansson (kd)
Ledamöter
Inger Persson (s)
Jan Elmqvist (s)
Ulrika Svensson (s)
Nils Gustavsson (s)
Ulla Jeansson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Bengt Lindskog (v)
Per-Ivar Persson (c)
Thomas Pärlklo (fp)
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Ersättare

Bo Jönsson (s)
Jörgen Nilsson (s)
Thommy Mattisson (s)
Eva Pettersson (s)
Björn Abramsson (m)
Håkan Hallengren (v)
Henrik Reinholdsson (kd)
Lennart Hansson (c)
Filip Issal (fp)

Kulturnämnden
Ordförande Maj-Lis Nilsson (s)
Vice ordf
Lisbeth Thorsén-Carlberg (c)
Ledamöter
Jan-Erik Jansson (s)
Helen Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Maili Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ersättare
Ellen Stenholm (s)
Karin Karlsson (s)
Leif Persson (s)
Mårten Ekblad (s)
Björn Eriksson (m)
Claes Uggla (m)
Per-Axel Persson (v)
Kerstin Frändebo (c)
Inger Fölster (fp)
_______

8

2001-03-22

Akterna

9

1998.610.214
1999.465.214
1999.465.214
2000.377.214

§ 36
Anmälningsärenden
1.

Miljödepartementets regeringsbeslut 010215 att avslå överklagandet i fråga
om detaljplan för södra delen av Gräsviksområdet, fastigheterna Grenadjären
1 m.fl.

2.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010207, § 39, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av Allatorp 5:1,

3.

Länsstyrelsens beslut 010308 med stöd av 12 kap 2 § PBL pröva det beslut
om antagande av detaljplan för del av Allatorp 5:1 som antagits av miljö- och
byggnadsnämnden (antagandebeslutet har ej vunnit laga kraft), samt

4.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010207, § 40, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av Torstäva 14:1.
_______
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Akten

10

2001.139.860

§ 37
Inkomna motioner
1. Motion ”Kultur berör oss alla” – förslag att framföranden eller utställningar
som produceras av kulturskolan genomförs i samband med kommunfullmäktiges
sammanträden, av Bengt Lindskog (v) och Björn Fries (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akterna

2001.131.440
2001.140.514

§ 38
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Björn Fries om länsstyrelsens utredning
kring ungdomars livssituation (folkhälsa), av Birgit Hansson (c), samt
2. Interpellation till tekniska nämndens ordförande om parkeringstillstånd för
funktionshindrade, av Kent Lewén (fp).
_______

11

2001-03-22

Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Löneadministrationen
Kommunal författningssamling
Ekonomienheten
Akten

12

2000.490.001

§ 39
Förslag till ny nämndsorganisation
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29-30 november 2000, §
192, attsatserna 15, 16 och delvis attsats 18 att från och med den 1 april inrätta
fyra nya nämnder som tillsammans ersätter omsorgsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.
Den nya nämndsorganisationen innebär dels att nuvarande omsorgsnämnden delas
i en äldrenämnd och en handikappnämnd, dels att nuvarande kultur- och
fritidsnämnden delas i en kulturnämnd och en idrotts- och fritidsnämnd.
Förändringarna syftar till att förbättra medborgarservicen samt att renodla och
tydliggöra de olika uppgifterna ur ett medborgarperspektiv.
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till en politisk genomförandegrupp att föreslå
erforderliga åtgärder för att genomföra dels en ny nämndsorganisation, dels en ny
förvaltningsorganisation.
Genomförandegruppen har med skrivelse den 12 februari 2001 hemställt att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i 21 attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 34, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i 21 attsatser.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Björn Fries (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Deltar ej i beslutet
Annacarin Leufstedt och Mats Olsson, Miljöpartiet De Gröna, deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att ändra namnet för handikapp- och psykiatrinämnd till handikappnämnd,
2. att fastställa de nya reglementen för äldrenämnden, handikappnämnden,
kulturnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden, att gälla från och med den
1 april 2001 enligt bilagorna 3-4 och 8-8,
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3. att mandattiden för ledamöter och ersättare, i äldrenämnden, handikappnämnden, kulturnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden, är den 1 april 2001 till
och med den 31 december 2002. För tid därefter är mandattiden som angivits i
nämndernas reglementen fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år
då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum,
4. att reglemente för omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden skall
upphöra från och med den 1 april 2001,
5. att fastställa arvoden till presidierna i de nya nämnderna enligt arvodesberedningens förslag (bilaga 5),
6. att för 2001 anslå till äldrenämnden 429.214 mkr, handikappnämnden
123.727 mkr, kulturnämnden 42.293 mkr samt idrotts- och fritidsnämnden 41.004
mkr,
7. att finansiera ovanstående anslag genom indragning av budgetmedel från dels
omsorgsnämnden 552.533 mkr, dels kultur- och fritidsnämnden 80.647 mkr samt
överföring för 2001 från dels kommunstyrelsens projektbudget 2.0 mkr, dels
kommunfullmäktiges anslag för oförutsett 1.058 mkr,
8. att uppdra åt presidierna i äldrenämnden och handikappnämnden respektive
kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden att återkomma med ett gemensamt
förslag till slutgiltig uppdelning av budget (gemensam administration etc.),
9. att kostnader och intäkter för överflyttade verksamheter tiden 1 januari – 31
mars 2001 överförs med separat redovisning i ny räkning till respektive ny
nämnd,
10. att kommunala pensionärsrådet underställs äldrenämnden,
11. att kommunala handikapprådet underställs handikappnämnden,
12. att uppdra till äldrenämnden och handikappnämnden att i den fortsatta
utredningen uppmärksamma och säkerställa kontinuiteten i servicen för
medborgarna även om huvudmannaskapet ändras vid ålderspension,
13. att nuvarande omsorgsförvaltning samt kultur- och fritidsförvaltning upphör
från och med den 1 april 2001,
14. att under varje ny nämnd (äldrenämnden, handikappnämnden, kulturnämnden
respektive idrotts- och fritidsnämnden) inrätta en förvaltning med förvaltningschef
från och med den 1 april 2001,
15. att de nya förvaltningarna benämns äldreförvaltning, handikappförvaltning,
kulturförvaltning respektive idrotts- och fritidsförvaltning,
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16. att anställningar i omsorgsförvaltningen, som redovisas på konton vilka
flyttas till handikappnämnden, överförs till handikappförvaltningen,
17. att övriga anställningar i omsorgsförvaltningen överförs till äldreförvaltningen,
18. att anställningar i kultur- och fritidsförvaltningen, som redovisas på konton
vilka flyttas till idrotts- och fritidsnämnden, överförs till idrotts- och fritidsförvaltningen,
19. att övriga anställningar i kultur- och fritidsförvaltningen överförs till
kulturförvaltningen,
20. att anställningar i kommunledningsförvaltningens världsarvsprojekt, överförs
till kulturförvaltningen, samt
21. att till dess handikappnämnden respektive idrotts- och fritidsnämnden
fastställt egen förvaltningsorganisation, dock längst till och med den 31 december
2001, anlita nämndstöd från äldreförvaltningen respektive kulturförvaltningen.
_______
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Kommunal författningssamling
Socialnämnden
Akten

15

2001.81.003

§ 40
Ändring av socialnämndens reglemente
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29-30 november 2000 ”att
från den 1 april 2001 avskaffa nuvarande omsorgsnämnden och i stället inrätta
dels en äldrenämnd, dels en handikapp- och psykiatrinämnd”.
Socialnämnden har vid sammanträde den 22 januari 2001, § 13, med anledning
härav lämnat förslag till ändring av socialnämndens reglemente.
Av socialnämndens nuvarande reglemente framgår att socialnämnden fullgör
kommunens uppgifter inom socialtjänsten med inskränkning att omsorgsnämnden
skall ansvara för omsorgen om äldre funktionshindrade i alla åldrar. Från och med
den 1 april i år, när denna nämnd upphör, måste socialnämndens reglemente
ändras så att socialnämndens ansvarsområde avgränsas i förhållande till de nya
nämndernas. I förslag till nytt reglemente för socialnämnden föreslås därför
ändring i § 1.
Kommunfullmäktige har också, den 28 september 2000, § 165, i samband med
beslut om delegationsförteckning i personalfrågor beslutat att tillägg skall göras i
samtliga nämnders reglemente, av vilket framgår att nämnderna är anställningsmyndighet för personalen inom förvaltningen. En ny paragraf, nuvarande § 6, har
därför tillförts reglementet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 35, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att från och med den 1 april 2001 anta upprättat förslag till reglemente för
socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2001.77.351

§ 41
Igångsättningstillstånd för 2001 års investeringar inom va-avdelningen
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2001, § 11, beslutat
hemställa hos kommunfullmäktige om igångsättningstillstånd för fyra
investeringar som är upptagna i 2001 års budget.
Gerthie Olsson (s) påpekar att i tekniska nämndens yttrande är beslutsattsatsen
ofullständig, tillägg ”beviljas”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 37, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bevilja igångsättningstillstånd för följande investeringar som är upptagna i
2001 års budget
• 3,3 mkr för ombyggnad av Nävragöls reningsverk
• 1,7 mkr för va-sanering Allatorp
• 1,0 mkr för utbyte av debiteringssystem
• 1,0 mkr för utbyggnad av råvattenförsörjning Fågelmara
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten
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2001.57.252

§ 42
Tekniska nämndens begäran om att förvärva barnstugor samt tillstånd för
AB Karlskronahem att sälja
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 25 januari 2001 hemställt hos
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att för en köpeskilling
om tillsammans 18,0 mkr av AB Karlskronahem förvärva dels fastigheten
Hammarby 5:309 (Paradisets förskola), dels fastigheten Östra Rödeby 2:326
(Thunells förskola), dels del av Smörblomman 6 (Backsippans förskola), enligt
ovan samt dels bevilja ett anslag på 270 tkr för lagfartsåtgärder, samt att
bemyndiga AB Karlskronahem att sälja ovan angivna fastigheter och del av
fastighet till kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 februari 2001 tillstyrkt
tekniska förvaltningens förslag med komplettering vad gäller anslagstäckningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 39, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att för en köpeskilling om tillsammans 18,0 mkr av AB Karlskronahem
förvärva fastigheterna Hammarby 5:309 (Paradisets förskola), Östra Rödeby
2:236 (Thunells förskola) och Smörblomman 6 (Backsippans förskola) samt
bevilja ett anslag om 0,27 mkr för lagfartsåtgärder,
2. att ovannämnda kostnader täcks genom minskad amortering av kommunens
låneskuld (reellt minskar samtidigt AB Karlskronahems låneskuld med 18.0
mkr), samt
3. att bemyndiga AB Karlskronahem att sälja ovanstående fastigheter/del av
fastigheter till kommunen.
Yrkanden
Anders Ovander (m), med tillstyrkan av Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m)
och Gunilla Ekelöf (fp), yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar kommunfullmäktige
att återremittera ärendet.
_______
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Ekonomienheten
Akten
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2001.29.003

§ 43
Hemställan om ändring av reglemente för Lundeska och Danielssonska m.fl.
kassor
Styrelsen för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor förvaltar idag ett kapital på
ca 1.060 tkr. Utdelning sker årligen till 30 understödstagare.
Kassornas tillgångar är placerade i obligationer och bankmedel. För att erhålla
optimal avkastning hemställer nu styrelsen, i skrivelse den 30 oktober 2000, om
tillstånd att ändra i § 6 i reglementet. Styrelsen önskar ändra § 6 till att innefatta
även placering i obligationer samt en rätt att placera minst 50% av kassornas
kapital i aktier eller fonder av olika slag.
Med hänsyn till att kassornas kapital, enligt § 6 i reglementet, skall placeras på ett
betryggande sätt, gör kommunledningsförvaltningen i skrivelse den 27 januari
2001 bedömningen att begärd ändring strider mot stadgarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 40, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå begärd ändring av § 6 i reglementet för Lundeska och Danielssonska
kassorna.
Yrkanden
Mats Johansson (s) yrkar återremiss.
Mats Lindbom (c) och Sigurdh R Petersson (m) yrkar återremiss, samt att en
översyn av reglementet görs.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar kommunfullmäktige
att återremittera ärendet.
_______
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2001.114.287

§ 44
Igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Domstolsverket skall centrera delar av sin verksamhet i Blekinge till Karlskrona
och det har kommit önskemål om en ombyggnad av nuvarande lokaler i Rådhuset
för anpassning till den utökade verksamheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2001, § 22, hos
fullmäktige begärt igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset.
Fastighetsavdelningen har tillsammans med Domstolsverket arbetat fram ett
förslag vilket innebär en förbättring av innemiljön, ökad tillgänglighet mellan
våningarna, ökad säkerhet i förhandlingssalar samt en anpassning i övrigt för den
ändrade verksamheten. Brandsäkerheten ses också över för att tillgodose de ökade
kraven. Underhållsarbete kommer att utföras i form av målning samt restaurering
av väggmålningar i trapphuset.
Preliminär kostnadsberäkning uppgår till 4,3 mkr. Ökade drifts- och underhållskostnader inklusive kapitalkostnader finansieras med ökat hyresuttag av
Domstolsverket. Överenskommelse angående hyrestillägg är träffad den 22
februari 2001.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 49, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnad av Rådhuset inom
investeringsram om 4,3 mkr, samt
2. att utrymme för investeringen tillskapas genom omprioritering inom tekniska
nämndens investeringsram.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Akten
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1999.632.109

§ 45
Svar på motion om inrättande av ett kommunalt demokratipris i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november 1999, §
197, av Kent Lewén, Gunilla Ekelöf, Mikael Andersson, Jane Pärlklo och JanOlof Petersson samtliga (fp).
Motionärerna vill som ett led i kampen mot nazism, rasism och främlingsfientlighet att kommunen inrättar ett kommunalt demokratipris, som årligen utdelas
till en enskild person, förening eller annan sammanslutning som på ett förtjänstfullt sätt deltagit i kampen för att värna demokratins och humanismens värden i
Karlskrona.
Motionen har remitterats till arbetsgruppen för demokratiutveckling för yttrande.
Demokratiarbetsgruppen har i skrivelse den 15 januari 2001 tillstyrkt motionen
och lämnat beslutsförslag i fyra attsatser. Arbetsgruppen betonar att den lokala
demokratin är grunden för vårt demokratiska samhälle. Utvecklingen av demokratin är också en fråga som man ständigt måste arbeta med på olika sätt. Ett demokratipris visar uppskattning och skapar uppmärksamhet i samhället, vilket också
stödjer engagemanget för arbetet mot antidemokratiska krafter och gynnar
demokratiarbetet i Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 februari 2001, på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande, gjort vissa förändringar i demokratiarbetsgruppens
förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 45, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ett årligt pris ”Demokrati och humanism” inrättas enligt bifogade riktlinjer,
2. att den årliga prissumman 20.000 kronor finansieras inom ramen för
kommunfullmäktiges budget, samt
3. att motionen därmed skall anses besvarad.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2000.194.346

§ 46
Svar på motion om taxetillämpning vid anslutning till kommunens va-nät
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2000, § 80, av SvenOtto Ullnér (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna föreslår att fastigheter
äldre än 20 år som ansluts till kommunalt vatten och avlopp endast skall betala
anläggningsavgift baserad på ”planerad och bebyggd tomtarea”.
Motionen har tillställts Svenska Kommunförbundets civilrättssektion vars förbundsjurist lämnat Karlskrona kommun svar. Tekniska förvaltningen anser med
stöd av kommunförbundets svar att en särskild taxa inte kan gälla för ”äldre
bebyggelse”, då detta inte grundar sig på VA-tekniska omständigheter eller skälig
och rättvis grund.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2001, § 12, hemställt att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslaget i motionen
inte skall föranleda ändring av gällande VA-taxa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 46, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att förslaget i motionen inte skall föranleda ändring av gällande VA-taxa.
Yrkanden
Sven-Otto Ullnér (m) yrkar bifall till motionen.
Percy Blom (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar återremiss.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras, och finner att fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill att ärendet
skall avgöras idag röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster, en som avstår och en
frånvarande att ärendet skall avgöras idag, voteringsprotokoll bilaga 1.
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Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot SvenOtto Ullnérs yrkande om bifall till motionen, och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 27 nej-röster, sex som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
Således beslutar kommunfullmäktige
att förslaget i motionen inte skall föranleda ändring av gällande VA-taxa.
_______
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2000.313.532

§ 47
Svar på motion om ny tågstation i Torskors samt ändrad sträckning av
kustbanan att gå öster om Rosenholm
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 maj 2000, § 104, av Kurt
Lindman (v). Motionären föreslår att fullmäktige skall utreda möjligheten att
ändra sträckningen av Kustbanan öster om Rosenholm, samt att Torskors blir ny
tåg- och bussterminal. Motionären föreslår att med anledning av den avvecklade
militära verksamheten på Rosenholm bör det planerade resecentret i Gullberna
flyttas till Torskors. Blekinge kustbana föreslås få en sträckning via Rosenholm
direkt mot Torskors för att där knyta an till nuvarande Kust- till kustbanan och
därigenom skapa en förlängning av Blekinge kustbana till Emmaboda.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 11 februari 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Järnvägstrafiken både på Kust- till kustbanan och
Blekinge kustbana bör ha Karlskrona C som slutstation även fortsättningsvis.
Fördelen med tåg är att man kan åka till centrum till centrum utan exempelvis
busstransfer. Det tidigare förslaget med Resecentrum Gullberna innebar inte att
tågen skulle ha Gullberna som slutstation, utan alla tåg skulle fortsätta till
Karlskrona C. En annan viktig målpunkt är tågstoppet i Bergåsa för resenärer som
skall till Blekingesjukhuset och Blekinge tekniska högskola. I dagsläget möts
Blekinge kustbana och Kust- till kustbanan i Gullberna vilket också ger möjlighet
till en framtida direkttrafik med godståg till Verkö både väster- och norrifrån.
I Torskors, jämfört med Karlskrona C, Bergåsa och Gullberna, är det svårt att få
en bra knytning till den kollektiva busstrafiken, vilket inte främjar det kollektiva
resandet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 48, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Gerthie Olsson (s) och Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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§ 48
Frågor
1. Holger Olsson (c) frågar om fullmäktiges beslut om utredning för att införa
enhetstaxa i den kollektiva busstrafiken framfördes vid bolagsstämman med
BlekingeTrafiken.
Gerthie Olsson (s) svarar.
2. Peter Christensen (c) frågar om farliga miljöer med anledning av nyligen
inträffad olycka i ett fallfärdigt hus i närheten av Strömsbergs skola.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______
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2001.48.351

§ 49
Svar på interpellation om utredning kring omhändertagande av slam
från reningsverken
Interpellationen ställdes till tekniska nämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 27 februari 2001, § 23, av Karin Brunsberg (m).
Percy Blom (s) har den 12 mars 2001 skriftligt besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Karin Brunsberg (m), Mats Lindbom (c), Kurt Lindman (v),
Percy Blom (s) och Carl-Göran Svensson (m).
_______
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§ 61

Svar på motion om ”Rätt adress till alla”

§ 62

Svar på motion om garanterad barnomsorg under föräldraledighet

§ 63

Svar på motion om komplettering av nuvarande ishall med en träningshall

§ 64

Svar på motion om fyrfilig väg till Trossö med inbjudande miljö

§ 65

Svar på motion om busshållplatsen Hörnet i Nättraby

§ 66

Frågor

§ 67

Svar på interpellation om länsstyrelsens utredning kring ungdomars livssituation

§ 68
Svar på interpellation om parkeringstillstånd för funktionshindrade
________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center,
torsdagen den 26 april 2001, kl 13.30-16.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s) kl 13.30-16.00 §§ 50-67
Lilian Petersson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s) kl 13.30-16.05 §§ 50-67
Ola Johansson (s)
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Björn Fries (s) kl 13.30-16.05 §§ 50-67
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Kerstin Andersson (s) kl 13.30-16.05 §§ 50-67
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Rolf Karlsson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m)
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m)
Günter Dessin (v)
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Kurt Lindman (v)
Tommy Rönn (v)
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Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Peter Christensen (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
Mats Olsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Margita Landehag (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Annelie Svensson (s) kl 13.30-16.00 §§ 50-67
Magnus Johansson (s)
Claes-Urban Persson (s) kl 16.05-16.30 § 68
Kjell Johansson (s) kl 16.05-16.30 § 68
Dan Persson (s) kl 16.05-16.30 § 68
Erik Karlsson (s) kl 16.05-16.30 § 68
Göran Pettersson (s) kl 16.05-16.30 § 68
Anders Ovander (m)
Björn Abramsson (m) kl 13.30-15.05 §§ 50-64
Harry Svensson (m) kl 13.30-15.10 §§ 50-64
Mats Mårtensson (m) 15.15-16.30 §§ 66-68
Erik Gisslén (m)
Roland Löfvenberg (m)
George Georgeson (v)
Ingrid Hermansson (c)

Övriga deltagare ersättare

Claes-Urban Persson (s) kl 13.30-16.05
Kjell Johansson (s) kl 13.30-16.05
Dan Persson (s) kl 13.30-16.05
Erik Karlsson (s) kl 13.30-16.05
Göran Pettersson (s) kl 13.30-16.05
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)

Övriga deltagare ersättare

Mats Mårtensson (m) kl 13.30-16.05
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Seved Lindén (kd)
Ingela Abrahamsson (c)
Tjänstemän
Sekreterare

Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Ingegerd Holm och Inge-Britt Elfner

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7B
torsdagen den 7 maj 2001, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………. §§ 50-68
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………….
Birgitta Törnqvist

Justerande

……………………………………….
Ingegerd Holm

Justerande

…………………………………………
Inge-Britt Elfner

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 maj 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten

5

2001.12.102

§ 50
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Marcus Lundström (kd) har den 5 april 2001 avsagt sig uppdraget som ersättare
i barn- och ungdomsnämnden,
2. Eva Cucek (s) har i skrivelse (daterad den 17 januari 2001) inkommen den 18
april 2001, avsagt sig uppdraget som ersättare i äldrenämnden,
3. Daniel Cohen (v) har med skrivelse (daterad den 3 februari 2001), inkommen
den 5 april 2001, avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden,
samt
4. Jan Johansson (kd) har med skrivelse den 23 april 2001 avsagt sig uppdraget
som ledamot i AB Karlskronahem.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
De valda
Akten

2001.12.102

§ 51
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige till
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Peter Rihs (kd) efter Markus Lundström
Kommunstyrelsen
Ersättare Patrik Enstedt (s) efter Laila Karlsson
Socialnämnden
Ersättare Ingrid Trossmark (s) efter Hampus Engqvist
Utbildningsnämnden
Ledamot Åsa Gyberg-Karlsson (v) efter Daniel Cohen
Ersättare Malin Jogmark (v) efter Åsa Gyberg-Karlsson
Springerska fonden
Ledamot Malin Jogmark (v) efter Jens Ekström
Karlskronahem AB
Ledamot Bertil Reinholdsson (kd) efter Jan Johansson
Ersättare Gösta Allert (kd) efter Bertil Reinholdsson
_______
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Akterna

7

2001.5.214
2000.486.214

§ 52
Anmälningsärenden
1. Kommunledningsförvaltningens skrivelse till länsstyrelsen om att fullmäktiges
antagandebeslut 010222, § 27, Detaljplan för del av Gullberna Park, del av
fastigheten Gullbernahult 1 m fl har överklagats,
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010307, § 94, att anta detaljplan för del
av Sunnadal 2 (friidrottshall vid Sunnadalsskolan), Karlskrona kommun, samt
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010307, § 101, att anta detaljplan för del
av fastigheten Torstäva 16:1, Karlskrona kommun
_______
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Akterna

2001.204.299
2001.197.628
2001.206.609

§ 53
Inkomna motioner
1. Motion om fler offentliga toaletter i Karlskrona, av Jan-Olof Petersson (fp),
2. Motion ”Hur ska jag välja för att kunna studera vidare? Högskoleblock kan
vara svaret, förslag om framtagande av katalog, av Jan-Olof Petersson (fp),
samt
3. Motion om utbildningsresor för niondeklasser till Stutthof i Polen, av Harry
Svensson (m) och Sigurdh R Petersson (m).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akterna

9

2001.205.611
2001.207.400

§ 54
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde.
1. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande ”Kan föräldrar välja
barnomsorg?”, av Jan-Olof Petersson (fp), samt
2. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om att ersätta engångsmaterial i plast med pappersmaterial som ett led i ett effektivare miljövårdsarbete, av
Karin Brunsberg (m).
_______

2001-04-26
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AB Karlskronahem
Äldreomsorgen
Ekonomienheten
Akten

§ 55
AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd för nybyggnad av
servicehus i Vedebylund
Omsorgsnämnden har haft i uppdrag att tillsammans med Karlskronahem och
tekniska förvaltningen ta fram ett ritningsförslag för nytt äldreboende i
Vedebylund innehållande 40 lägenheter. Nämnden har vid sammanträde den
15 november 2000, § 134, godkänt framtaget ritningsunderlag för upphandling.
AB Karlskronahem har i skrivelse den 6 februari 2001, underförutsättning av
erforderliga beslut, att fullmäktige beviljar investeringstillstånd för projektet och
att finansiering sker inom tidigare erhållna köpeskillingar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 mars 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Investeringsbeloppet har beräknats utifrån inkomna
anbud till 40 mkr inkl moms. Byggkostnaden per lägenhet uppgår till 1 mkr och
byggkostnaden per m2 uthyrningsbar area uppgår till 26.721 kr inkl moms. Den
höga kostnaden förklaras av att bostadsdelens andel av de totala byggytorna
uppgår endast till 41 %. Beräknat enligt de nya hyresuttaget om 4.500 kr per
månad kommer byggnaden ge omsorgsnämnden ett underskott om 740 tkr per år.
Som framgår av underlaget för upphandling av äldreboendet Vedebylund har
omsorgsnämnden gjort avsteg från beslutat program på så vis att gemensamhetsytorna ökat mot bakgrund av de erfarenheter som växt fram inom ramen för
Senior Living samt genomförd Kvalitetsbarometer.
Mot bakgrund av att kostnaden per lägenhet kan nedbringas vid en omdisponering
av befintliga ytor, föreslår kommunledningsförvaltningen följande: AB
Karlskronahem tillsammans med omsorgsnämnden och tekniska nämnden får i
uppdrag att inom ramen för redan gjord upphandling, söka effektivera lokalutnyttjandet med inriktning att kunna uppnå lägre framtida kostnader. Alternativt skall
möjligheten att minska investeringskostnaden prövas. Detta är särskilt angeläget
mot bakgrund av att nämnden helt saknar pengar för denna utbyggnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 54, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd för
nybyggnad av servicehus i Vedebylund till en kostnad om 40 mkr och att
finansieringen av projektet får göras av de medel som frigjorts vid förra årets
försäljningar av bostadsfastigheter om 317 mkr, samt
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2. att ge AB Karlskronahem i uppdrag att tillsammans med äldrenämnden och
tekniska nämnden söka effektivera lokalutnyttjandet med inriktning att kunna
uppnå lägre framtida kostnader alternativt uppnå lägre investeringskostnad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

2001-04-26

Ekonomienheten
Tekniska nämnden
Akten

12

2001.76.309

§ 56
Begäran om investeringstillstånd för två nya lastbilar
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2001, § 8, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden får investera sammanlagt 2,9
mkr i två nya lastbilar. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att för egen del
besluta medge investering om 500 tkr i en ny traktor. Investeringarna finns med i
kommunfullmäktiges fastställda investeringsbudget för år 2001.
Allmänna utskottet har den 27 mars 2001 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 55, för egen del
beslutat
att bifalla investering om 500 tkr i ny traktor, att finansieras inom ram för
fastställd investeringsbudget för år 2001.
-- -- -Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 55, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tekniska nämnden får investera sammanlagt 2,9 mkr i två nya lastbilar,
2. att finansieras inom ram för fastställd investeringsbudget för år 2001.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) och Carl-Göran Svensson (m) yrkar avslag.
Gunilla Ekelöf (fp), Percy Blom (s), Günter Dessin (v) och Kurt Lindman (v)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Sigurdh R
Peterssons avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Moderata samlingspartiet reserverar sig skriftligt, protokollsbilaga 1.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tekniska nämnden får investera sammanlagt 2,9 mkr i två nya lastbilar,
samt
2. att finansieras inom ram för fastställd investeringsbudget för år 2001.
_______
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Tekniska nämnden
Kommunjuristen
Akten

13

2001.169.256

§ 57
Uppsägning av tomträttsavtal fastigheten Cistern 2 i oljehamnen
En genomgång av gällande avtal inom oljehamnsområdet pågår med hjälp av
juridisk sakkunniga. Det har framkommit att uppsägning av rubricerade avtal bör
göras. Någon delegation för beslut om uppsägning finns ej varför ärendet måste
beslutas av fullmäktige.
Tekniska förvaltningen har, i samråd med kommunledningsförvaltningen, i
skrivelse den 21 mars 2001 lämnat beslutsförslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 21 mars 2001, § 43, tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 69, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska förvaltningens chef i uppdrag att säga upp tomträttsavtalet för
fastigheten Cisternen 2 i Karlskrona, samt
2. att ta upp förhandlingar med företaget i anledning av uppsägningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2000.269.511

§ 58
Investeringstillstånd för trafikåtgärder på Verkövägen
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2000, § 192, att fastställa
investeringsbudget där 7,8 mkr finns avsatta för trafikåtgärder på Verkövägen.
Projektering av dessa arbeten pågår i enlighet med tidigare beslut fullmäktige.
Upphandling av anläggningsarbetena planeras ske under april månad.
Genomförande planeras ske under maj, juni och fram till byggsemester vecka 28 i
år. Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 mars 2001, § 35, hemställt att
fullmäktige bevilja investeringstillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 71, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd för trafikåtgärder på Verkövägen mellan
Infartsleden och Stationsvägen till en kostnad av 7,8 mkr, samt
2. att finansiering sker inom fastställd investeringsbudget för 2001.
Percy Blom (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Akten

15

2000.269.511

§ 59
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2001
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 mars 2001 lämnat
balansförteckning och föreslagit fullmäktige godkänner densamma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 61, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

16

1998.682.260

§ 60
Svar på motion om miljön – handelshamnens kajytor
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 november 1998, § 176,
av Mats Lindbom (c) och Bo Palmgren (c). Motionärerna hemställer att arkitekttävling snarast anordnas om den framtida användningen av Handelshamnen i
enlighet med de tankar som framförs i motionen. Att parkeringsfrågan ses över
både vad gäller uppställning av bilar på kajerna och på Trossö i övrig – en lösning
för framtiden, samt att en undersökning genomförs om bästa angöringsplats för
Aspöfärjan.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 november 2000, § 376,
lämnat yttrande. Det framgår att handelshamnen kommer att bli föremål för en
internationell arkitekttävling för unga arkitekter Europan 6. I tävlingsförslaget
skall ingå en översiktlig idé om hur hela hamnområdet kan gestaltas i ett större
sammanhang. Vidare har bedömning gjorts att en byggnation av hamnområdet för
bl.a. bostäder med tillhörande parkeringsanläggning bör förläggas till kajavsnittet
mellan mynningen av Drottninggatan i norr och Östra Köpmansgatan i söder.
Kommunen önskar dessutom få prövat möjligheten att förlägga en större kulturbyggnad/lokaler inom tävlingsområdet.
Den framtida parkeringssituationen i stort kommer att aktualiseras i pågående
arbete med översiktsplanen för Trossö. Aspöfärjan förutsätts ligga kvar på
nuvarande plats till vidare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

17

2000.646.246

§ 61
Svar på motion om ”Rätt adress till alla”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29-30 november 2000, §
195, av Lennart Svantesson (kd) och Evy Andreasson (kd) om att alla i
kommunen skall ha rätt adress. Motionärerna föreslår fullmäktige besluta att ge
kommunsty-relsen i uppdrag att se över möjligheterna att alla vägar med en
minsta längd 30 meter får ett namn och därtill ett husnummer samt att kontakta
Postverket så att övriga fastigheter får ett brevlådenummer.
Nästa Folk- och Bostadsräkning är planerad till 2005 och den kommer helt och
hållet att bygga på uppgifter från olika register. Kommunerna medverkar i förberedelsearbetet inför den nya folk- och bostadsräkningen genom att fastställa
adresser till alla bostadshus. Detta arbete planeras vara avslutat i mitten av 2002.
Målet är att alla bostäder skall ha en unik adress. Det innebär i stor utsträckning
att postlådeadresser ersätts av adresser som bygger på by-, gatu- eller vägnamn.
Detta underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst m.fl. att hitta rätt.
Vad gäller numrering och vägnamn finns det olika sätt att gå till väga.
Traditionellt, som inom tätorter, eller numrering efter avstånd från avfartsvägarna.
Vilken teknik som projektet kommer att använda sig av i Karlskrona är ännu inte
fastställt. Avsikten är att samtliga invånare skall ha en egen, unik adress.
Delaktiga i projektet i Karlskrona kommun är representanter för tekniska
förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen
samt Lantmäteriet/Metria.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 63, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motionen bifalls med hänvisning till pågående utredningsprojekt,
2. att ge projektledningen i uppdrag att inbjuda berörda hembygds- och
samhällsföreningar som referensgrupp, samt
3. att genomförandet av förändringen skall ske först efter acceptans av berörda.
Lennarth Svantesson (kd), Mats Lindbom (c), Karin Brunsberg (m) och Kent
Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2000.257.611

§ 62
Svar på motion om garanterad barnomsorg under föräldraledighet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2000, § 80, av
Günter Dessin (v). Motionären vill ha garanterad barnomsorg under föräldraledigheten och yrkar att barn som får syskon har rätt att behålla sin barnomsorgsplats 15 timmar per vecka. Motionären framhåller att även barn som får syskon är
i behov av kamratkontakter och av de aktiviteter barnomsorgen kan erbjuda.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 21 februari 2001, § 18,
lämnat yttrande. Nämnden instämmer generellt i motionen avseende att även
föräldraledigas barn bör ha tillgång till förskola för sin egen skull, för barns
lärande och utveckling. Detta är ju bl.a. innebörden av att förskolan fått en
läroplan.
Enligt riksdagens beslut om ändring av skollagen har barn, vars föräldrar är
föräldralediga, rätt till förskoleverksamhet minst tre timmar per dag eller 15
timmar i veckan. Denna rätt finns från 1 januari 2001.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 64, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen i enlighet med vad skollagen föreskriver.
Günter Dessin (v), Claes Bothén (kd) och Patrik Hansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

19

2000.545.821

§ 63
Svar på motion om komplettering av nuvarande ishall med en träningshall
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2000, § 179, av
Peter Christensen (c). Motionären föreslår att den nuvarande ishallen kompletteras
med ytterligare en ishall exklusive läktare och att syftet med denna ishall är att i
första hand förbättra möjligheten för träning.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 november 2000 uppdragit åt
kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med tekniska nämnden senast den 1
juli 2001 presentera ett förslag till anläggning av ytterligare en konstfrusen isyta
i kommunen.
Med anledning av detta uppdrag har kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde
den 15 februari 2001, § 1, föreslagit fullmäktige att motionen därmed skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 65, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed anses besvarad.
Peter Christensen (c) och Magnus Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2000.456.311

§ 64
Svar på motion om fyrfilig väg till Trossö med inbjudande miljö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2000, § 145, av
Carl-Göran Svensson (m) och Jan Lennartsson (m). Motionärerna föreslår bl.a. att
kommunen bygger en fyrfilig väg till Trossö med inbjudande miljö, att infartsleden snyggas upp och blir mer inbjudande samt att kommunen tar upp nya
förhandlingar med vägverket om ansvaret av infartsleden till Verkö. Trafiken på
Österleden förväntas öka. Inom den närmaste 10-årsperioden blir det nödvändigt
att göra förbättringar för att öka framkomligheten. Åtgärder som föreslås är att
bygga av- och påfart mot Kungsmarken och Gullberna Park samt förbättra
avfarten vid Sunna kanal.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2001, § 5, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Under senare år har underhållsinsatserna längs Österleden
ökat. Även projekt ”Renare Karlskrona” samt vassbekämpning i Sunna kanal har
inneburit förbättringar. Insatser längs Österleden bör förbättras ytterligare men
resurser saknas, vilket kommer att aktualiseras i kommande budgetarbete.
Karlskrona kommun har tidigare skrivit till Vägverket med en begäran om att
staten tar över ansvaret av Österleden fram till Verkökrysset samt Verkövägen
fram till färjehamnen. Vägverket och länsstyrelsen har haft olika uppfattning i
denna fråga där länsstyrelsen går på kommunens linje. För närvarande ligger
ärendet hos näringsdepartementet för avgörande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 66, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ombyggnad av Österleden av framkomlighets- och miljöskäl i första hand
skall följa inriktningen i trafikutredning för Vedebylund,
2. att en ombyggnad av Österleden till fyrfilig väg för närvarande icke är aktuell,
3. att ökningen av underhållsinsatser längs Österleden tas upp i kommande
budgetarbeten,
4. att beträffande förändrat väghållaransvar avvakta svar från
näringsdepartementet, samt
5. att motionen därmed anses besvarad.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) och Lennarth Svantesson (kd) yrkar bifall till motionen.
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Gerthie Olsson (s), Percy Blom (s), Gunilla Ekelöf (fp) och Annacarin Leufstedt
(mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Carl-Göran
Svenssons yrkande om bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Carl-Göran Svenssons
yrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 55 ja-röster mot 28 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att ombyggnad av Österleden av framkomlighets- och miljöskäl i första hand
skall följa inriktningen i trafikutredning för Vedebylund,
2. att en ombyggnad av Österleden till fyrfilig väg för närvarande icke är aktuell,
3. att ökningen av underhållsinsatser längs Österleden tas upp i kommande
budgetarbeten,
4. att beträffande förändrat väghållaransvar avvakta svar från
näringsdepartementet, samt
5. att motionen därmed anses besvarad.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Vägverket
BlekingeTrafiken Karlskrona AB
Akten
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2000.352.531

§ 65
Svar på motion om busshållplatsen Hörnet i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2000, § 123, av Peter
Christensen (c). Motionären yrkar att kommunen medverkar till att hörnets busshållplats i Nättraby förbättras och anpassas efter det faktiska behovet av utrymme
på grund av den ökande busstrafiken, samt att en trafiksäkrare miljö skapas i
hörnet och dess närmaste omgivning.
Remissyttranden
Miljö- och byggnadsnämnden den 12 december 2000, § 418
Tekniska nämnden den 30 januari 2001, § 7
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 mars 2001 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. I maj 2000 var kommunen tillsammans med
Vägverket i Nättraby för att undersöka vilka hållplatsåtgärder som behövde föras
då kollektivtrafikens färdriktning har ändrats i Nättraby. Åtgärden som kommer
att genomföras vid Hörnet är att fasa av mittrefugen vid hållplatsen så att bussarna
kommer att få bättre svängutrymme. Arbetet med att genomföra åtgärden är
beställd och arbetet påbörjas under våren 2001 så fort vädret tillåter.
Enligt BlekingeTrafiken AB kommer turtätheten i Nättraby inte att ändras under
det kommande året, vilket innebär att trafikvolymen kommer att vara stor även i
fortsättningen. Kommunen kan verka för att BlekingeTrafiken i sin kommande
marknadsplan, när det gäller investeringar i infrastruktur, prioriterar trafiksäkerhetsåtgärder för resenärer, fotgängare, cyklister och parkeringsplatser för väntande
bilar vid hållplatsen Hörnet i Nättraby.
Det finns ännu inga detaljerade planer för en framtida miniterminal vid Hörnet i
Nättraby. Eftersom en miniterminal troligtvis inte kommer att byggas inom de
närmaste åren finns det anledning att satsa på andra trafiksäkerhetsfrämjande
åtgärder vid Hörnet.
Nättrabyskolan ligger i närheten av busshållplatsen Hörnet. Idrottsvägen, som
tillhör vägverkets väghållningsområde, passerar skolan. Trafiksituationen vid
skolan hänger delvis samman med den stökiga situationen vid Hörnets
busshållplats. Det finns anledning att se över trafiksituationen utanför skolan.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 april 2001, § 67, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna ärendet till Vägverket och BlekingeTrafiken AB, och föreslå
Vägverket att se över hela trafiksituationen med anledning av Nättrabyskolans
utbyggnad, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
Peter Christensen (c), Gerthie Olsson (s), Percy Blom (s) och Lennarth
Svantesson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

§ 66
Frågor
1. Sigurdh R Petersson (m) ställer fråga till kommunalrådet Gerthie Olsson om
uthyrning av Villa Fehr.
Gerthie Olsson (s) svarar.
2. Claes Bothén (kd) ställer fråga till tekniska nämndens ordförande om
”kommunala” övergångsställen.
Percy Blom (s) svarar.
_______
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Akten
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2001.131.440

§ 67
Svar på interpellation om länsstyrelsen utredning kring ungdomars
livssituation
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Björn Fries vid fullmäktiges
sammanträde den 22 mars 2001, av Birgit Hansson (c).
Björn Fries (s) har med skrivelse den 9 april 2001 besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Birgit Hansson (c), Rolf Andersson (s), Björn Fries (s),
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Annacarin Leufstedt (mp) och Bengt
Fröberg (m).
_______

2001-04-26

Akten

26

2001.140.514

§ 68
Svar på interpellation om parkeringstillstånd för funktionshindrade
Interpellationen ställdes till tekniska nämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 22 mars 2001, § 38, av Kent Lewén (fp).
Percy Blom (s) har med skrivelse den 4 april 2001 besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Kent Lewén (fp), Percy Blom (s), Sylva Lilja (v) och Jan-Åke
Nordin (m).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2001
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§ 74
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§ 76

Karlskrona kommuns årsredovisning 2000

§ 77

Revisionsberättelse för 2000 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 78

Karlskrona – Den Internationella Kommunen, handlingsplan för det internationella arbetet,
samt Svar till kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EU-projekt

§ 79

Försäljning av del av Sågverket 12 i Karlskrona till HSB, brf Blå Port

§ 80

Förvärv av förskolorna Östra Rödeby 2:326, Hammarby 5:309 och del av Smörblomman 6

§ 81

Karlskrona kommuns IT-vision

§ 82

Föreskrifter om avfallshantering, avfallsplan och förslag till renhållningstaxa för
Karlskrona kommun

§ 83

Ny idrottsanläggning vid Sunnadalsskolan

§ 84

Budget- och verksamhetsuppföljning

§ 85

Budgetdirektiv år 2002-2004

§ 86

Förslag till ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente

§ 87

Svar på motion ”Gör Karlskrona till en fossilbränslefri kommun”

§ 88

Svar på motion ”Låt biblioteket i Nättraby vara kvar i centrum”

§ 89
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center,
torsdagen den 31 maj 2001, kl 13.30-19.35

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd) ej § 77 pga jäv
Mats Johansson (s)
Lilian Petersson (s) kl 13.30-16.30 §§ 69-76
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Ola Johansson (s)
Jan-Erik Svensson (s) ej § 77 pga jäv
Sonja Andersson (s) kl 13.30-17.40 §§ 69-76 ej § 77 pga jäv
Björn Fries (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Siv Brorsson (s) ej § 77 pga jäv
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s)
Kerstin Andersson (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s) kl 13.30-17.40 §§ 69-77
Rolf Karlsson (s)
Magnus Johansson (s) kl 13.30-17.40 §§ 69-77
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m) kl 13.30-17.40 §§ 69-77
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m) ej § 77 pga jäv
Christina Olausson (m) kl 13.30-18.30 §§ 69-84
Carl-Göran Svensson (m)
Annicka Engblom (m)
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m) ej § 77 pga jäv
Bengt Fröberg (m) kl 13.30-17.35 §§ 69-76
Inge-Britt Elfner (m) ej § 77 pga jäv
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m) kl 13.30-19.10 §§ 69-84
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m)
Günter Dessin (v)
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v) ej § 77 pga jäv
Tommy Rönn (v)
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Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd) ej § 77 pga jäv
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Peter Christensen (c) kl 13.30-16.00 §§ 69-76
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp) kl 13.30-17.40 §§ 69-76 ej § 77 pga jäv
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Jane Pärlklo (fp) kl 17.00-19.35 §§ 78-90
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
Mats Olsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare

Claes-Urban Persson (s)
Dan Persson (s)
Kjell Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Sune Johansson (s)
Erik Karlsson (s) ej § 77 pga jäv
Christer Sandström (s) kl 16.05-19.35 §§ 77-90
Gert Olsson (s) kl 16.05-19.35 §§ 77-90
Jesper Magnusson (s) kl 16.05-19.35 §§ 77-90
Kerstin Boking (s) kl 17.40-19.35 §§ 78-90
Åke Håkansson (s) kl 16.05-16.30 § 77
Anders Ovander (m)
Björn Abramsson (m)
Mats Mårtensson (m) kl 16.05-19.20 §§ 77-84
Erik Gisslén (m) kl 16.05-19.35 §§ 77-90
Roland Löfvenberg (m) kl 16.05-17.40 § 77
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-19.00 §§ 69-84
Gösta Georgsson (v)
Jonas Sjölander (v) kl 17.35-19.35 §§ 85-90
Inga-Lill Siggelsten (kd) kl 13.30-17.10 §§ 69-76
Seved Lindén (kd)
Tore Zetterqvist (kd) kl 17.40-19.35 §§ 78-90
Ingela Abrahamsson (c) kl 16.05-19.35, ej §77 pga jäv, §§ 78-90
Annelie Svensson (s) kl 13.30-16.10
Börje Pettersson (s) kl 13.30-15.15
Christer Sandström (s) kl 13.30-16.05
Gert Olsson (s) kl 13.30-16.05
Jesper Magnusson (s) kl 13.30-16.05
Åke Håkansson (s) kl 13.30-16.05
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Kerstin Boking (s) kl 13.30-17.40
Harry Svensson (m) kl 13.30-15.45
Erik Gisslén (m) kl 13.30-16.05
Roland Löfvenberg (m) kl 13.3-16.05
Torbjörn Haraldsson (m) kl 13.30-17.00
Tjänstemän
Sekreterare

Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
AU/IT-strateg Anders Karlsson kl 13.30-13.55
Laila Karlsson

Utses att justera

Jörgen Johansson och Karl-Gustaf Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
fredagen den 8 juni 2001, kl 14.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………..§§ 69-90
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Birgitta Törnqvist

Justerande

……………………………………………..
Jörgen Johansson

Justerande

……………………………………………..
Karl-Gustaf Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 juni 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………
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§ 69
Sammanträdets inledning
AU/IT-strateg Anders Karlsson föredrar ärendet om Karlskrona kommuns ITvision.
________
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Akten

2001.12.102

§ 70
Ny ledamot och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2001 utsett t.o.m. 31 oktober
2002, ny ledamot Magnus Johansson (s) och ny ersättare Börje Pettersson (s).
Ordföranden hälsar dem välkommen till fullmäktige.
_______

6

2001-05-31

Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd/styrelse
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

7

2001.12.102

§ 71
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Lohla De Bie (v) har med skrivelse den 23 maj 2001 avsagt sig uppdragen som
ledamot i fullmäktige samt som ersättare barn- och ungdomsnämnden.
2. Birger Wernersson (s) avsäger sig uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Akten

8

2001.12.102

§ 72
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige till och med den 31
december 2002 följande:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Hans-Olof Månsson (s) efter Birger Wernersson.
_______
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Akterna

9

2001.184.007
2001.512.293
2001.212.299
2001.222.107

§ 73
Anmälningsärenden
a) Från kommunrevisionen - Basgranskning, socialnämnden. Svar senast 31
augusti 2001 om nämndens överväganden och planerade åtgärder
b) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010402, § 132, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten
Gälbgjutaren 8 m.fl. samt att låta detaljplanen bli föremål för samråd (enligt
kommunfullmäktiges beslut 001129-30, § 201)
c) Tekniska nämndens beslut 24 april 2001, § 53, att överlämna rapport till
fullmäktige om vilka förbättringar av servicen med offentliga toaletter som är
möjliga inför sommaren. Uppdraget lämnades vid fullmäktiges sammanträde
den 29-30 november 2000, § 192,utsänd.
Sylva Lilja (v) yttrar sig.
d) BlekingeTrafiken 010508 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA torsdagen
den 7 juni 2001, kl 10.00 i Landstingssalen, Wämö Center
_______
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Akterna

10

2001.216.311
2001.249.455

§ 74
Inkomna motioner
1. Motion om utformning av utemiljö vid Stortorget, av Kent Lewén (fp), samt
2. Motion om återvinningsstationer, av Patrik Hansson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akterna

11

2001.217.219
2001.248.020

§ 75
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om båtservicen i Karlskrona
efter den 30 juni 2001, av Mikael Andersson (fp),
2. Interpellation till kommunalrådet Björn Fries om kommunens personalpolitik
vid projekt, av Carl-Göran Svensson (m), samt
3. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om kommunens samverkan
med företag vid exempelvis gatuavstängningar, av Thor Widell (m).
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

12

2001.93.042

§ 76
Årsredovisning för Karlskrona kommun 2001
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 februari 2001 lämnat
förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2000.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 mars 2001, § 33, beslutat att följa
förslagen till bokslutsdispositioner enligt kommunledningsförvaltningens
skrivelse, att särskilt beakta vad som framgår av bilaga till bokslutsdispositioner
samt att godkänna bokslutet för år 2000 och överlämna detta till kommunens
revisorer.
Kommunens revisorer har med skrivelse den 8 maj 2001 tillstyrkt att
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Karlskrona kommun 2000.
Yrkanden
Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp), Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c)
och Bengt Fröberg (m) yrkar som ändringsyrkande: Den negativa avvikelsen
gentemot budgeten med 5,3 mkr föreslås dock helt täckas av kommunkassan och
således varken belasta nämndens egna kapital eller bli föremål för framtida
återbetalning.
Annacarin Leufstedt (mp), Mats Johansson (s), Gerthie Olsson (s) och Günter
Dessin (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut om bokslutsdispositioner och
godkänner årsredovisningen för Karlskrona kommun 2000.
Jan Johansson (kd) yrkar att miljöredovisningen i fortsättningen skall ske i separat
miljöbokslut där kommunens siffror finns angivna i mätbara tal.
Ordförande avvisar yrkandet då det ej är berett, får hanteras inför nästa bokslut.
I ärendet yttrar sig Bo Palmgren (c), Gunilla Ekelöf (fp) och Carl-Göran Svensson
(m).
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Claes Bothéns
med fleras ändringsyrkande, och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens och revisionens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Claes Bothéns m fl
ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 32 nej-röster en som avstår och tre
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Kristdemokraternas, Moderata Samlingspartiets, Centerpartiets och Folkpartiet
Liberalernas ledamöter , gäller ej Gunilla Ekelöf som avstår, reserverar sig
skriftligt, protokollsbilaga 2.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning 2000.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

14

2001.226.007

§ 77
Revisionsberättelse för 2000 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Revisionen har den 8 maj 2001 lämnat revisionsberättelse för år 2000. Revisionen
har granskat kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun helägda bolag även verksamheten i dessa företag under år 2000. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, gällande revisionsreglemente och god revisionssed. Vid granskningen har
KPMG biträtt. Granskningens omfattning och inriktning samt revisionens resultat
redovisas i denna skrivelse med tillhörande bilagor.
Årsredovisning 2000
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed varför revisionen tillstyrker att den godkänns.
Ansvarsfrihet (revisionsberättelse från Bo Löfgren, Mats Nilsson, Margit
Svensson, Karl Sundberg, Arne Nilsson, Britt-Marie Ekström, Karl-Gustaf
Johansson samt Sami Ragnarsson, bilaga 1)
Trots anmärkning tillstyrker revisionen att kommunstyrelsen och övriga nämnder
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet (revisionsberättelse från Solveig Johansson, bilaga 2)
Med hänvisning till revisionsberättelse den 14 maj 2001 tillstyrker revisorn
ansvarsfrihet för styrelser och nämnder med undantag av omsorgsnämnden.
Tillstyrker inte ansvarsfrihet för omsorgsnämnden och dess enskilda
förtroendevalda. I övrigt hänvisas till övriga revisorers revisionsberättelse för år
2000 daterad 8 maj 2001.
Jäv
Följande (ledamöter och ersättare i f.d. omsorgsnämnden) anmäler jäv och deltar
ej i beredning eller beslut i ärendet: Kent Lewén (fp), Jan-Erik Svensson (s),
Sylva Lilja (v), Siv Brorsson (s), Jan-Åke Nordin (m), Inge-Britt Elfner (m)
Ingeborg Palmberg (kd), Ingela Abrahamsson (c), Evy Andréasson (kd), Sonja
Andersson (s), Erik Karlsson (s) och Eva Ottosson (m).
Kommunrevisionens ordförande Bo Löfgren föredrar revisionsberättelse samt
föreslår, trots anmärkning, att fullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
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Revisor Solveig Johansson föredrar revisionsberättelse med anmärkning mot
omsorgsnämnden och de enskilda förtroendevalda och tillstyrker ej ansvarsfrihet
för nämnden. I övrigt tillstyrker Solveig Johansson revisorsmajoritetens förslag
om ansvarsfrihet.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Günter Dessin
(v), Björn Fries (s), Mats Lindbom (c), Annacarin Leufstedt (mp) och Jan
Johansson (kd) yrkar bifall till kommunrevisionens ordförandes förslag till beslut,
att ge samtliga nämnder ansvarsfrihet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på Bo Löfgrens m.fl. förslag till beslut om
att ge omsorgsnämndens ledamöter ansvarsfrihet mot Solveig Johanssons förslag
att ej ge ansvarsfrihet. Fullmäktige beslutar enligt Bo Löfgrens m.fl. förslag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunrevisionens ordförande Bo Löfgrens
förslag att ge kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarsfrihet.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
_______
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2001.70.007

§ 78
Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan för det
internationella arbetet - samt
Svar till kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EUprojekt
Parallellt har två processer pågått i Karlskrona kommun. En har varit att
sammanställa den nya handlingsplanen för kommunen och samtidigt har KPMG
gjort en granskning av kommunens EU-arbete.
Den internationella handlingsplanen är en revidering av den 1996 antagna
handlingsplanen för Karlskrona kommun och EU, samt den 1997 beslutade
handlingsplanen för Karlskrona kommuns internationella kontakter. Dessa båda
planer har nu slagits samman till en internationell handlingsplan.
Den internationella handlingsplanen blir, under förutsättning att den antas, också
i allt väsentligt Karlskrona kommuns svar till revisorerna på deras granskning av
hur kommunen hanterar EU-projekt.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen vid
sammanträde den 8 maj 2001, § 77, för egen del
1. att medverkan i EU-projekt skall uppfylla något av – eller båda – kraven:
a. projektet är av sådan karaktär att det skall genomföras av nämnd eller
styrelse oavsett EU-finansiering eller ej
b. projektet är strategiskt och/eller politiskt viktigt för kommunen,
2. att samtliga projekt, där Karlskrona kommun tecknar firma, skall godkännas
och skrivas under av kommunstyrelsens ordförande,
3. att den kommunala nyttan av projektet skall framgå,
4. att samtliga projekt skall rapporteras till kommunledningsförvaltningen som
upprättar en balanslista och lägger ut informationen om befintliga projekt
på nätet,
5. att uppdra åt informationsenheten att i informationspolicyn klargöra hur
projekten blir tillgängliga internt och till kommuninvånarna,
6. att från och med halvårsskiftet år 2001 inrätta en tjänst för handläggning av det
internationella arbetet, samt
7. att som ett led i finansieringen ianspråkta de 200 000 kronor som finns avsatta
i kommunstyrelsens projektbudget.
---
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 77, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta handlingsplanen för det internationella arbetet, samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att pröva medverkan i olika EU-projekt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2000.584.253

§ 79
Försäljning av del av Sågverket 12 i Karlskrona till HSB,
bostadsrättsföreningen Blå Port
Tekniska förvaltningen har i sina kontakter med byggbranschen sökt få igång ett
bostadsbyggande med flerbostadshus i centralorten på kommunala tomter. Ett av
resultaten är att HSB, genom HSB:s bostadsrättsförening Blå Port, tillsammans
med PEAB vill bygga flerbostadshus på västra delen av kv Sågverket, som är
obebyggd. På den östra delen i kvarteret ligger ett kommunalt daghem.
Byggstarten har emellertid blivit försenad så en miljöteknisk markutredning visat
att det i fyllnadsmassorna från mitten av 1980-talet finns förhöjda metallhalter
samt att man funnit förhöjda PAH-halter på ett ställe. Efter samråd med
Affärsverken och samhällsbyggnadsförvaltningen har en ansökan inlämnats till
miljö- och byggnadsnämnden om fastställande av platsspecifika riktvärden i kv
Sågverket. Utredningen har gjorts av J & W. I utredningen redovisas tillvägagångssättet och resultatet av markundersökningen samt förslag till platsspecifika
riktvärden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 april 2001 redovisat utredningen och
åtgärder, samt köpekontrakt. Köp och försäljning av fast egendom är kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeärenden enligt reglementet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 78, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande försäljning för del av fastigheten Sågverket 12 till
HSB:s bostadsrättsförening Blå Port för en köpeskilling av 1.600 000
kronor, samt
2. att kostnaderna för deponeringsavgiften för klass 1 massor och de
miljötekniska utredningarna får täckas av köpeskillingen ovan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2001.57.252

§ 80
Förvärv av förskolorna Östra Rödeby 2:326, Hammarby 5:309 och del av
Smörblomman 6
Kommunen har en uttalad målsättning att inom kommunkoncernen renodla och
effektivisera sin fastighetsförvaltning såtillvida att AB Karlskronahem svarar för
ägande och förvaltning av bostadshus och kommunen svarar för egna verksamhetslokaler som skolor, förskolor etc.
I enlighet med ovanstående har det förts förhandlingar i syfte att ett kommunalt
övertagande av tre stycken förskolor från Karlskronahem. Bolaget har inte
incitament att behålla dessa i sin ägo och kommunen å sin sida har intresse av att
ha ett direkt förhållande till barn- och ungdomsförvaltningen som hyresgäst.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2001, § 49, hemställt hos
fullmäktige om att förvärva barnstugor av samt tillstånd för AB Karlskronahem
att sälja.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 april 2001 tillstyrkt
tekniska nämndens förslag ned beslutsförslag vad gäller anslagstäckningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 79, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att för en köpeskilling om tillsammans 18 mkr av AB Karlskronahem förvärva
fastigheterna Hammarby 5:309 (Paradisets förskola), Östra Rödeby 2:236
(Thunells förskola) och Smörblomman 6 (Backsippans förskola), och bevilja
ett anslag om 0,27 mkr för lagfartsåtgärder,
2. att ovannämnda kostnader täcks genom minskad amortering av kommunens
låneskuld (reellt minskar samtidigt AB Karlskronahems låneskuld med 18
mkr), samt
3. att bemyndiga AB Karlskronahem att sälja ovannämnda fastigheter/del av
fastigheter till kommunen.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) yrkar avslag.
Gunilla Ekelöf (fp), Gerthie Olsson (s), Claes Bothén (kd) och Percy Blom (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
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Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Sigurdh R
Peterssons avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att för en köpeskilling om tillsammans 18 mkr av AB Karlskronahem förvärva
fastigheterna Hammarby 5:309 (Paradisets förskola), Östra Rödeby 2:236
(Thunells förskola) och Smörblomman 6 (Backsippans förskola), och bevilja
ett anslag om 0,27 mkr för lagfartsåtgärder,
2. att ovannämnda kostnader täcks genom minskad amortering av kommunens
låneskuld (reellt minskar samtidigt AB Karlskronahems låneskuld med 18
mkr), samt
3. att bemyndiga AB Karlskronahem att sälja ovannämnda fastigheter/del av
fastigheter till kommunen.
_______
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2001.230.005

§ 81
Karlskrona kommuns IT-vision
För att ge Karlskrona kommuns samtliga verksamheter ett adekvat stöd och en
gemensam framtidsbild i de informationstekniska frågorna har AU/IT-strategen
Anders Karlsson utarbetat ett förslag till IT-vision. Utgångspunkten har varit
medborgarperspektivet, rätten till insyn och den fördjupade demokratin.
Ambitionen är att utifrån utvecklingsplanen 4 hörnstenar, tydliggöra det strategiska tänkandet och handlandet inom IT-området så att det blir en viktig del i
kommunens lednings- och måluppfyllelsestrategi. Det tidigare beslutade
strategidokumentet från september 1996 ”IT-organisationen i Karlskrona
kommun” föreslås nu upphöra att gälla. I detta beslut finns också en telefonpolicy.
Kommunledningsförvaltningen föreslår, i skrivelse den 10 april 2001, att telefonpolicyn arbetas om av informationsenheten så, att särskilt beslut vad gäller mål
och riktlinjer för telefonservice kan tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i
september år 2001.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 80, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta Karlskrona kommuns IT-vision,
2. att en handlingsplan skall upprättas och föreläggas kommunstyrelsen senast i
december år 2001,
3. att arbetet med IT-visionen redovisas till kommunstyrelsens allmänna utskott
(utvecklings-au) varje kvartal, samt
4. att informationsenheten får i uppdrag att till kommunfullmäktiges
sammanträde i september månad 2001 redovisa en ny telefonpolicy för
Karlskrona kommun.
Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2000.633.450

§ 82
Föreskrifter om avfallshantering, avfallsplan samt förslag till
renhållningstaxa för Karlskrona kommun
Under våren 2000 beslutade kommunfullmäktige om inriktning avseende
avfallsstrategi för Karlskrona kommun. Beslutet innebar bland annat att
planeringsansvaret avseende hushållsavfall överförs från Affärsverken Karlskrona
AB till tekniska nämnden från och med den 1 januari 2002. Deponi, förbränning
och kompostering ansvarar Affärsverken Karlskrona AB för även efter detta
datum. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om avfallsstrategi presenterade Affärsverken förslag till förändrad renhållningstaxa vid budgetberedningens sammanträde i augusti 2000. I korthet innebär förslaget att zonindelning
slopas, att alla skall omfattas av sophämtning, källsortering med tre typer av
abonnemang samt att taxan byggs upp med en fast avgift och en rörlig.
För att genomföra den nya renhållningstaxan krävs att föreskrifter om avfallshantering förändras. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 november
2000 om förslag till föreskrifter om avfallshantering. Föreskrifterna har varit
föremål för utställning vid två tillfällen.
Affärsverken har tagit fram förslag till ny avfallsplan. Avfallsplanen syftar till att
beskriva allt avfall inom kommunen samt kommunens åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 april 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 81, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreskrifter för avfallshantering tillsammans med avfallsplan för
Karlskrona kommun,
2. att godkänna förslag till renhållningstaxa avseende hushållsavfall,
3. att föreskrifter och renhållningstaxa skall gälla distriktsvis från och med
införande av ny källsorteringsmodell,
4. att uppdra åt Affärsverken Karlskrona AB att före 1 september 2001
återkomma med handlingsplan avseende alternativ strategi för brännbart avfall
och slamhantering, samt
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5. att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att följa upp frågan om
smittorisken med kompostering i bostadsområden och speciellt i höghusområden och tätortsnära boende. Redovisning skall ske före den 1 juli 2003.
Gerthie Olsson (s) och Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2000.387.291

§ 83
Ny idrottsanläggning vid Sunnadalsskolan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2000, § 140, gett tekniska
nämnden tillstånd att påbörja förprojekteringen av ny idrottshall vid Sunnadalsskolan inom en maximal kostnadsram om 15 mkr.
Härefter beslöt kommunfullmäktige i november i samband med budget för
perioden 2001-2003, att under kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2001
anslå dels 30,1 mkr för om- och tillbyggnad av diverse skolor, dels 2,7 mkr för
inventarier till dessa skolor. I beräkningsunderlagen ingick då 14,5 mkr för
byggnation av nu aktuell idrottshall (tekniska nämnden) respektive 1 mkr för
inventarier (kultur- och fritidsnämnden). Det förutsattes att ca 0,5 mkr skulle
förbrukas redan under år 2000 för förprojektering av anläggningen. Samtidigt
utökades också kultur- och fritidsnämndens budgetramar från år 2001 motsvarande de beräknade tillkommande drift- och kapitalkostnaderna för denna nya
hall.
Förprojekteringen visar på en beräknad totalkostnad för projektet exkl. inventarier
om sammanlagt 17,2 mkr, varav 0,4 mkr kan täckas av befintliga underhållsanslag. Detta innebär ett anslagsbehov om 2,3 mkr jämfört med vad som
preliminärt beräknats i budget för år 2001.
Beräknat anslag om 1 mkr för erforderliga inventarier bedöms däremot vara mer
än tillräckliga och föreslås bli reducerat till 0,9 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 april 2001 lämnat
sammanfattning av tekniska nämndens beslut den 24 april 2001, § 54, samt
idrotts- och fritidsnämndens beslut den 9 april 2001, § 9, samt lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 82, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 16,8 mkr för byggande av ny idrottsanläggning i anslutning till
Sunnadalsskolan,
2. att finansiera detta belopp genom en motsvarande omdisponering av medel
från kommunstyrelsens investeringsreserv i Budget 2001 för om- och
tillbyggnad av skolor,
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3. att härutöver anslå 0,9 mkr för inventarier till denna anläggning,
4. att likaledes finansiera detta belopp genom en motsvarande omdisponering av
medel från kommunstyrelsens investeringsreserv i Budget 2001 för inventarier
till om- och tillbyggda skolor,
5. att samtidigt bevilja ett omedelbart investeringstillstånd för detta objekt
inklusive inventarieanskaffning enligt ovan, samt
6. att de till följd av projektet tillkommande totala årliga drift- och
kapitalkostnaderna fullt ut skall rymmas inom den nya idrotts- och
fritidsnämndens tilldelade budgetramar för perioden 2001-2003.
Bo Palmgren (c), Björn Fries (s), Gunilla Ekelöf (fp) och Jan Johansson (kd) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2001.15.042

§ 84
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2001
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2001 inhämta uppgifter om en förenklad budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger på erfarenheterna från årets första två månader.
Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2001 för kommunen som
helhet skall bli positivt + 36 mkr.
Föreliggande februari-prognos förutser ett ekonomiskt utfall för år 2001 som är 31
mkr ogynnsammare än det som antagits i budgeten.
Det förklaras främst av att f.d. omsorgsnämnden torde ha svårt att undvika ett
underskott som en följd av att verksamheten redan under år 2000 drabbats av
kostnader långt utöver den givna ramen. Även barn- och ungdomsnämnden räknar
med underskott, sedan det i bokslutet för år 2000 konstaterats att flera rektorsområden haft svårt att hålla sina budgetramar. Ljuspunkten i denna prognos är att
finansnettot väntas bli något lägre än budgeterat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 83, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka äldrenämndens och handikappnämndens budgetramar från år 2001
med sammanlagt 13.000.000 kronor, varav 2.000.000 kronor (avseende LSSkostnader) överförs från socialnämnden (socialbidragen),
2. att bevilja äldrenämnden och handikappnämnden engångsanslag år 2001 om
sammanlagt 4.000.000 kronor,
3. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram från år 2001 med
3.000.000 kronor,
4. att bevilja barn- och ungdomsnämnden ett engångsanslag år 2001 om
3.000.000 kronor,
5. att avstyrka utbildningsnämndens framställning 7 mars 2001 om ökad
ekonomisk ram år 2001 med anledning av ny ledningsorganisation för
gymnasieskolan,
6. att minska resultatkravet för tekniska nämnden år 2001 med 550.000 kronor
med hänvisning till separat framställan från nämnden,
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7. att avstyrka tekniska nämndens framställning om ökat kommunbidrag
avseende finansiella kostnader för Baltic House,
8. att minska anslaget för pensionsutbetalningar år 2001 med 350.000 kronor,
9. att medgiva kulturnämnden ta i anspråk 260.000 kronor ur sitt eget kapital år
2001 för att finansiera kostnader för filmprojekt, under förutsättning att
beloppet återbetalas under de två därpå följande åren i enlighet med gällande
ekonomistyrningsprinciper,
10. att medgiva idrotts- och fritidsnämnden ta i anspråk 60.000 kronor ur sitt eget
kapital år 2001 för Projekt nya fritidsgårdar, under förutsättning att beloppet
återbetalas under de två därpå följande åren i enlighet med gällande ekonomistyrningsprinciper,
11. att från år 2001 minska tekniska nämndens budgetram och öka miljö- och
byggnadsnämndens budgetram med 590.000 kronor (motsvarande två
administrativa tjänster som överflyttas från tekniska förvaltningen till
samhällsbyggnadsförvaltningen),
12. att överföra kommunbidrag om 306.000 kronor (avseende den f.d. färjeterminalen i handelshamnen) från tekniska nämndens avgiftsfinansierade till
dess skattefinansierade verksamhet
13. att omdisponera 308.000 kronor år 2001 från kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov,
14. att bevilja en utökning av utbildningsnämndens investeringsram år 2001 med
1.500.000 kronor och finansiera denna utökning genom att omdisponera medel
från 2001 års Reserv för övriga byggnadsinvesteringar,
15. att finansiera ovan angivna ombudgeteringar
a. genom upplösning av reserven för borgensåtaganden, vilken uppgår till
6.400.000 kronor, samtidigt som 400.000 kronor sätts av i en ny reserv för
ev. infriande av borgensåtaganden år 2001,
b. genom upplösning av resterande del (400.000 kronor) av 2001 års reserv för
konserthuslokalerna, vilken med anledning av senarelagd ombyggnad ej
bedöms vara erforderlig under år 2001,
c. genom reducering av anslaget för finansiella kostnader och intäkter (netto)
med 4.800.000 kronor och
d. genom ökning av intäkterna från skatteintäkter och statsbidrag med
10.000.000 kronor, samt
16. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2001.201.041

§ 85
Direktiv för budget år 2002 och planer 2003-2004
Med sammanställningen ”Förutsättningarna inför treårsbudgeten 02-04” som
utgångspunkt lämnar budgetberedningen den 4 maj 2001, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, förslag till direktiv, samt hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att bifogat förslag till budgetdirektiv skall utgöra direktiv för nämnder och
styrelser i deras arbete med budget 2002 och planer 2003-3004, samt
2. att beräknad ökning av skatteintäkter och statsbidrag år 2001 med 10
miljoner kronor utöver vad som tidigare förutsatts skall utnyttjas för att
återställa säkerhetsmarginalen till ursprungligen budgeterat belopp (10
mkr) vid förestående ombudgetering 2001.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat beslutsförslag med 21 attsatser, med
två tilläggsattsatser för kommunstyrelsen att besluta för egen del.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 84, för egen del
beslutat
1. att göra en översyn av ränteersättningsprincipen mellan kommunen och vaverksamheten, så att riskaspekten kommer till uttryck, samt
2. att utreda möjligheten att öka avkastningskravet/öka intäkterna/minska
kostnaderna för de kommunägda företagen med ytterligare 5 mkr från år 2002.
--Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Gunilla Ekelöf (fp), Mats Lindbom
(c), Annicka Engblom (m) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt yrkar som tilläggsattsatser:
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta strategisk plan för kommunens
innehav av skogsmark och planering av vad som skall säljas. Strategin
skall bl.a. innehålla användningsändamålet av den mark kommunen skall
bibehålla.
2. att uppdra till berörda nämnder att för barnomsorgen, äldreomsorgen och
handikappomsorgen ta fram förslag till kundvalssystem, innehållande
regelverk med kvalitetskriterier för godkännande av utövare.
3. att införa etableringsfrihet för godkända utförare av verksamheter enligt
ovan i Karlskrona kommun.
4. att ansöka hos regeringen att fritt få använda ”maxtaxemedlen” för olika
former av barnomsorgsstöd.
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Mats Johansson (s), Patrik Hansson (s), Annacarin Leufstedt (mp), Günter Dessin
(v) och Kerstin Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag till Sigurdh R Peterssons m.fl. tilläggsyrkanden.
Bo Palmgren (c), Carl-Göran Svensson (m) och Percy Blom (s) yttrar sig.
Propositioner och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag 21 attsatser.
Därefter ställer ordföranden proposition på Sigurdh R Peterssons m fl
tilläggsyrkande 1 om försäljning av skogsmark och finner att fullmäktige avslår
yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka
Sigurdh R Petersson tilläggsyrkande 1 röstar ja, den som vill avslå detsamma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 nej-röster mot 30 ja-röster och sex frånvarande att
avslå tilläggsyrkande 1, voteringsprotokoll bilaga 3.
Ordföranden ställer proposition på Sigurdh R Peterssons tilläggsyrkande 2 om
förslag till kundvalssystem. Fullmäktige avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Sigurdh R Petersson tilläggsyrkande 3 om
etableringsfrihet. Fullmäktige avslår yrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Sigurdh R Petersson tilläggsyrkande 4
om barnomsorgsstöd och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka
Sigurdh R Peterssons tilläggsyrkande 4 röstar ja, den som vill avslå detsamma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 nej-röster mot 30-jaröster och sex frånvarande att
avslå tilläggsyrkande 4, voteringsprotokoll bilaga 4.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Folkpartiet
Liberalernas ledamöter reserverar sig till förmån för egna tilläggsyrkanden.
Således beslutar kommunfullmäktige
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1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2002-2004:
1) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat
2) Nyinvesteringar skall finansieras med skattemedel
3) För år 2002 skall minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag avsättas
för amortering av låneskulden och för år 2003 och 2004 planeras det
med samma inriktning,
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för åren 2002 och
2003 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 01-03 primärt även skall
gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 02-04,
3. att de i föregående stycke nämnda ekonomiska ramarna dock skall justeras för
de långsiktiga effekterna av den ombudgetering som beslutats av kommunfullmäktige i maj 2001 baserad på budgetuppföljningsrapporten per den 28
februari 2001,
4. att den s.k. säkerhetsmarginalen skall återställas till et belopp om 10 mkr per
år 2002-2004,
5. att för år 2004 skall tillämpas samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna som för år 2003,
6. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en ökad
säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året,
7. att dessutom anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen
även sätta av ett belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader till en
reserv för förnyelse- och utvecklingsåtgärder, och att finansiera denna reserv
genom normala rationaliseringsåtgärder och produktivitetsförbättringar,
8. att anmoda barn- och ungdomsnämnden att i anslutning till budgetarbetet
redovisa kapitalkostnader, driftkostnader och driftintäkter föranledda av omoch tillbyggnad av skolor på bl.a. Trossö och Marieberg, Kungsmarken m.fl.
områden, för vart och ett av åren 2003 och 2004, men att inte arbeta in dessa
kostnader och intäkter i nämndens budgetförslag,
9. att anmoda tekniska nämnden att i anslutning till budgetarbetet redovisa ökat
behov av underhållsanslag för sina olika verksamheter vart och ett av åren
2002, 2003 och 2004, inom en extra ram för underhållsmedel om 4, 9
respektive 9 miljoner kronor de aktuella åren, men att inte arbeta in dessa
kostnader och intäkter i nämndens budgetförslag,
10. att uppmana nämnder och styrelser att genom tillämpning av den s.k. 3 Rmetoden låta ett jämställdhetsperspektiv genomsyra hela budgetarbetet inför
2002-2004,
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11. att uppmana barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden att särskilt
prioritera barn- och ungdomar med behov av särskilt stöd så att alla ungdomar
lämnar grund- och gymnasieskolan med fullständiga betyg,
12. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att dels konsekvensbeskriva det
minskade elevunderlaget inom den ”kommunala” grundskolan, dels lämna
förslag till de åtgärder nämnden vill föreslå på grund härav,
13. att anmoda miljö- och byggnadsnämnden att påskynda arbetet med Agenda 21
samt utvärdering av gällande miljöplan jämte presentation av ny miljöplan,
14. att fortsätta arbetet med att implementera FN:s barnkonvention i samtliga
kommunala verksamheter, i syfte att utveckla kommunens demokrati och
särskilt barnens möjligheter i samhället,
15. att uppdra åt nämnder och styrelser att senast i september månad 2001 till
kommunstyrelsen redovisa handlingsplaner avseende den långsiktiga
personal- situationen,
16. att anmoda nämnderna att ägna särskild uppmärksamhet åt frågor avseende
personalutveckling och personalförsörjning,
17. att anmoda berörda nämnder at prioritera arbetet med och upprätta program
för att minska de höga ohälsotalen,
18. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under december månad år
2001,
19. att vid konflikt mellan mål och ekonomiska medel gäller de belopp som
kommer att vara angivna i den kommande budgeten,
20. att särskilt betona behovet av fortsatt hög budgetuppföljning och
kostnadseffektivitet, samt
21. att uppdra åt tekniska nämnden att till kommunstyrelsen redovisa av
fullmäktige fattat beslut gällande försöksverksamhet med alternativa
drivmedel senast den 15 oktober 2001.
_______
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2001.142.003

§ 86
Förslag till ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden har den 7 mars 2001, § 111, med anledning av att
sotningsväsendet numera bedöms kunna inordnas i kommunalförbundet
Räddningstjänsten i Östra Blekinge, föreslagit motsvarande ändring i nämndens
reglemente. Det kommer att innebära att frågor om såväl arvoden, taxor, som
tillsyn inom sotningsväsendet överförs till förbundet. Överföring av budgeterade
arvoden till kommunalförbundet sker som en teknisk justering inom förvaltningens internbudget.
Därutöver föreslås mindre redaktionella justeringar och förtydliganden, samt att
nämnden i enlighet med fullmäktiges beslut skall vara anställningsmyndighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 91, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att fastställa föreslagna ändringar i nämndens reglemente att gälla från och med
det månadsskifte som infaller närmast efter fullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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1998.487.420

§ 87
Svar på motion ”Gör Karlskrona till en fossilbränslefri kommun”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 1998, § 103, av
Magnus Larsson (c). Motionären föreslår att Karlskrona kommun slutar använda
fossila bränslen i sin verksamhet och att koldioxidutsläppen från fossila bränslen
minskar med 50 % i hela kommunen till år 2015 jämfört med 1998. De fossila
bränslena bör enligt motionären ersättas med biobränslen, vindkraft, solvärme och
energieffektiviseringar enligt motionen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 april 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag. I yttrandet kommenteras svensk energi- och
klimatpolitik, kommunens energiplan, energianvändning, kommunens tidigare
beslut samt energianvändning i kommunens anläggningar.
Kommunledningsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att med ledning av bl.a. kommunens energiplan verka för minskad användning
av fossila bränslen och ökad användning av förnyelsebara energikällor såsom
biobränsle, vindkraft och solvärme i syfte att minska utsläppen av växthusgaser,
2. att uttala att det inte är möjligt att kommunen helt slutar använda fossila
bränslen i sina verksamheter, samt
3. att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 88, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att med ledning av bl.a. kommunens energiplan verka för minskad
användning av fossila bränslen och ökad användning av förnyelsebara
energikällor såsom biobränsle, vindkraft och solvärme i syfte att minska
utsläppen av växthus-gaser, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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2000.662.880

§ 88
Svar på motion ”Låt biblioteket i Nättraby vara kvar i centrum”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211,
av Tommy Olsson (kd). Motionären vill att biblioteket får vara kvar i centrum.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 20 mars 2001, § 21, i sitt
svar hänvisat till nämndens inriktningsmål för förvaltningens verksamheter från
1994.
1. att samverkan skall ske mellan kultur- och fritidsförvaltningen och andra
kommunala förvaltningar för att uppnå effektivitet och en lägre kostnad för
kommunen
2. att gemensamma lösningar med andra förvaltningar skall eftersträvas, samt
3. att samverkan med skolan skall prioriteras.
I produktionsmålen från samma tid har kultur- och fritidsnämnden pekat ut en rad
biblioteksfilialer (folkbibliotek) som skall integreras med skolornas bibliotek. Vid
om- och tillbyggnader av skolor under den här perioden har biblioteksintegreringen utan undantag planerats och genomförts. Kommunen måste väga in andra
fördelar med flyttningen och integreringen.
Folkbiblioteket i kommundelen kommer att flytta till Nättraby Kunskaps Centrum
under hösten 2001. Det är helt i enlighet med nämndens mål och intentioner. I
nämndens senaste måldokument står ”integreringen skall motsvara framtida behov
av ett modernt folk- och skolbibliotek”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 89, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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2001.205.611

§ 89
Svar på interpellation ”Kan föräldrar välja barnomsorg?”
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 54, av Jan-Olof Petersson (fp).
Patrik Hansson (s) har med skrivelse den 21 maj 2001besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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2001.207.400

§ 90
Svar på interpellation om att ersätta engångsmaterial i plast med
pappersmaterial som ett led i ett effektivare miljövårdsarbete
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 26 april 2001, § 54, av Karin Brunsberg (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 28 maj 2001 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001
§ 91

Sammanträdets inledning – Utdelning av stipendier

§ 92

Ny ledamot och ersättare i fullmäktige

§ 93

Kommunala val

§ 94

Inkomna motioner

§ 95

Svar på motion ”Gör Karlskrona till en fossilbränslefri kommun”

§ 96

Svar på motion ”Låt biblioteket i Nättraby vara kvar i centrum”

§ 97

Svar på interpellation ”Kan föräldrar välja barnomsorg?”

§ 98

Svar på interpellation om att ersätta engångsmaterial i plast med pappersmaterial som
ett led i ett effektivare miljövårdsarbete

§ 99

Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge år 2000,
rapport från granskning av årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet

§ 100 Hem-PC-paket – ett datorerbjudande för att vidga datakunskaperna
§ 101 Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag m.m.
§ 102 Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona kommun och kommunkoncern
§ 103 Ägardirektiv avseende förvärv av fastigheten Lyckeby 1:11
§ 104 Svar på motion om trafikproblemlösning som ger nya ytor
§ 105 Svar på motion om nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet
§ 106 Svar på motion om Service Learning i grundskolan (medborgarutbildning)
§ 107 Svar på motion om inrättande av kommunal garanti
§ 108 Svar på motion ”Gör Ronnebygatan till gågata”
§ 109 Svar på motion om Karlskronamoderaternas syn på äldreomsorgen inför framtiden
§ 110 Svar på motion om turismen på Sturkö
§ 111 Svar på motion om sophämtning från hushållen
§ 112 Svar på motion om bussficka vid Holmsjöskolan
§ 113 Svar på motion om samverkansmodell mellan kommun, landsting, försäkringskassa och
länsarbetsnämnd
§ 114 Frågor
§ 115 Svar på interpellation om båtservicen i Karlskrona efter den 30 juni 2001
§ 116 Svar på interpellation om kommunens personalpolitik vid projekt
§ 117 Svar på interpellation om kommunens samverkan med företag vid exempelvis
gatuavstängningar
§ 118 Ordförandens sommarhälsning
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center,
onsdagen den 20 juni 2001, kl 13.30-19.20

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s) kl 13.30-16.50 §§ 91-103
Evy Andréasson (s)
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s) kl 13.30-18.30 §§ 91-114
Christina Mattisson (s) kl 13.30-18.45 §§ 91-114
Ola Johansson (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-17.55 §§ 91-113
Ann-Louise Rosell (s) kl 13.30-18.30 §§ 91-113
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s) kl 13.30-16.50 §§ 91-103
Björn Fries (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s) kl 13.30-18.30 §§ 91-113
Kerstin Andersson (s) kl 13.30-18.00 §§ 91-113
Percy Blom (s) kl 13.30-17.55 §§ 91-112
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s) kl 13.30-17.55 §§ 91-113
Magnus Johansson (s) kl 13.30-18.35 §§ 91-113
Sigurdh R Petersson (m) kl 13.30-18.45 §§ 91-114
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.30 §§ 91-108
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m) kl 13.30-18.45 §§ 91-114
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-18.50 §§ 91-114
Sven-Otto Ullnér (m) kl 14.50-19.20 §§ 104-118
Eva Abramsson (m) kl 13.30-17.50 §§ 91-109
Jan-Åke Nordin (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m)
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m)
Günter Dessin (v) kl 13.30-18.40 §§ 91-114
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Bengt Lindskog (v) kl 13.30-18.25 §§ 91-114
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Sylva Lilja (v)
Kurt Lindman (v)
Tommy Rönn (v) kl 13.30-16.50 §§ 91-103
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-17.15 §§ 91-104
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-17.30 §§ 91-108
Jane Pärlklo (fp) kl 16.50-19.20 §§ 104-118
Mikael Andersson (fp)
Annacarin Leufstedt (mp)
Mats Olsson (mp) kl 13.30-16.50 §§ 91-103
Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare

Claes-Urban Persson (s)
Dan Persson (s)
Erik Karlsson (s) kl 16.50-19.20 §§ 115-118
Margita Landehag (s)
Annelie Svensson (s)
Kerstin Boking (s)
Göran Pettersson (s) kl 16.50-19.05 §§ 104-114
Per-Anders Nygård (s) kl 18.00-19.20 §§ 115-118
Gert Olsson (s) kl 18.00-19.20 §§ 115-118
Jesper Magnusson (s) kl 18.00-19.20 §§ 115-118
Anders Ovander (m) kl 13.30-16.50 §§ 91-103
Harry Svensson (m) kl 13.30-16.50 §§ 91-103
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m) kl 17.00-19.20 §§ 104-118
Gösta Georgsson (v)
Ingela Abrahamsson (c) kl 13.30-18.40 §§ 91-113
Erik Karlsson (s) kl 13.30-16.50
Göran Pettersson (s) kl 13.30-16.50
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-17.55
Per-Anders Nygård (s) kl 13.30-18.00
Gert Olsson (s) kl 13.30-18.00
Jesper Magnusson (s) kl 13.30-18.00
Börje Pettersson (s) kl 13.30-16.00
Erik Gisslén (m) kl 13.30-17.00
Inga-Lill Siggelsten (kd) kl 13.30-16.15
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Tore Zetterqvist (kd) kl 13-30-16.30
Tjänstemän
Sekreterare

Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Ola Johansson och Holger Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 28 juni 2001, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………… §§ 91-118
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Birgitta Törnqvist

Justerande

………………………………………….
Ola Johansson

Justerande

………………………………………….
Holger Olsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 juni 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

4

2001-06-20

5

§ 91
Sammanträdets inledning – Utdelning av stipendier
Karlskrona kommun utnämndes nyligen till Årets tillväxtkommun 2001. Priset
30.000 kronor utlystes som stipendier för journalister verksamma i Karlskrona att
användas för en resa till nationell eller internationell destination, vilken också
uppvisar stark lokal tillväxtkraft.
Juryn har bestått av de båda f.d. chefredaktörerna Hans Bloom Blekinge Läns
Tidning, och Håkan Quisth Sydöstran. Juryn har fördelat prissumman till de
journalister som ansökt om stipendium:
Kommunfullmäktiges ordförande delar ut check och blommor till
Hans Bülow, kommunreporter på Sydöstran, som får 15.000 kronor för att besöka
kommunen Richardson i Texas, USA, och där studera faktorer bakom den snabba
tillväxten, särskilt på Telecom-området på vilken Richardson har ett samarbetsavtal med Karlskrona.
Christer Carlbäck, frilansjournalist, som får 5.000 kronor för att besöka Tanum,
en mindre kommun i Bohuslän, som i likhet med Karlskrona står på Unescos
världsarvslista, och där studera vad som attraherar företagare och investerare och
vad som övrigt lett till stark tillväxt i kommunen.
Hans Bülow och Christer Carlbäck tackar fullmäktige för stipendiet.
_______
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Löneadministrationen
Akten
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2001.12.102

§ 92
Ny ledamot och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen har den 19 juni 2001 utsett Åsa Gyberg-Karlsson till ledamot och
Tomas Lindman till ersättare i fullmäktige för vänsterpartiet.
Ordföranden hälsar dem välkommen till fullmäktige.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Karlskrona Tingsrätt
De valda
Akten

7

2001.12.102

§ 93
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande beslutar fullmäktige att till och med
den 31 december 2002 utse följande:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Kerstin Jonsson (v) efter Lohla De Bie
Ersättare Per-Axel Persson (v)
Nämndeman
Siv Holmberg (s) efter Per-Inge Bäck
_______
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2001.265.510
2001.266.530
2001.267.312
2001.281.029
2001.282.531
§ 94
Inkomna motioner
1. Motion om trafiksäkerheten vid våra skolor, av Lennart Svantesson (kd),
2. Motion om ”pendlar-parkeringsplats”, av Lennart Svantesson (kd),
3. Motion om cykelväg till Jämjö, av Lennart Svantesson (kd),
4. Motion om arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen i Karlskrona
kommun, av Sven-Otto Ullnér (m), samt
5. Motion om bussförbindelser Fågelmara-Jämjö, av Annicka Engblom (m).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Affärsverken Karlskrona AB
Handläggare Energiplanen
Akten

9

1998.487.420

§ 95
Svar på motion ”Gör Karlskrona till en fossilbränslefri kommun”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 1998, § 103, av
Magnus Larsson (c). Motionären föreslår att Karlskrona kommun slutar använda
fossila bränslen i sin verksamhet och att koldioxidutsläppen från fossila bränslen
minskar med 50 % i hela kommunen till år 2015 jämfört med 1998. De fossila
bränslena bör enligt motionären ersättas med biobränslen, vindkraft, solvärme och
energieffektiviseringar enligt motionen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 april 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag. I yttrandet kommenteras svensk energi- och
klimatpolitik, kommunens energiplan, energianvändning, kommunens tidigare
beslut samt energianvändning i kommunens anläggningar.
Kommunledningsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att med ledning av bl.a. kommunens energiplan verka för minskad användning
av fossila bränslen och ökad användning av förnyelsebara energikällor såsom
biobränsle, vindkraft och solvärme i syfte att minska utsläppen av växthusgaser,
2. att uttala att det inte är möjligt att kommunen helt slutar använda fossila
bränslen i sina verksamheter, samt
3. att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 88, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att med ledning av bl.a. kommunens energiplan verka för minskad
användning av fossila bränslen och ökad användning av förnyelsebara
energikällor såsom biobränsle, vindkraft och solvärme i syfte att minska
utsläppen av växthus-gaser, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2001, § 87, beslutat att
bordlägga ärendet.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Olsson (mp) yrkar bifall till motionen.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Olssons
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att med ledning av bl.a. kommunens energiplan verka för minskad
användning av fossila bränslen och ökad användning av förnyelsebara
energikällor såsom biobränsle, vindkraft och solvärme i syfte att minska
utsläppen av växthus-gaser, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_______
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Kulturnämnden
Akten

11

2000.662.880

§ 96
Svar på motion ”Låt biblioteket i Nättraby vara kvar i centrum”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211,
av Tommy Olsson (kd). Motionären vill att biblioteket får vara kvar i centrum.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 20 mars 2001, § 21, i sitt
svar hänvisat till nämndens inriktningsmål för förvaltningens verksamheter från
1994.
1. att samverkan skall ske mellan kultur- och fritidsförvaltningen och andra
kommunala förvaltningar för att uppnå effektivitet och en lägre kostnad för
kommunen
2. att gemensamma lösningar med andra förvaltningar skall eftersträvas, samt
3. att samverkan med skolan skall prioriteras.
I produktionsmålen från samma tid har kultur- och fritidsnämnden pekat ut en rad
biblioteksfilialer (folkbibliotek) som skall integreras med skolornas bibliotek. Vid
om- och tillbyggnader av skolor under den här perioden har biblioteksintegreringen utan undantag planerats och genomförts. Kommunen måste väga in andra
fördelar med flyttningen och integreringen.
Folkbiblioteket i kommundelen kommer att flytta till Nättraby Kunskaps Centrum
under hösten 2001. Det är helt i enlighet med nämndens mål och intentioner. I
nämndens senaste måldokument står ”integreringen skall motsvara framtida behov
av ett modernt folk- och skolbibliotek”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001, § 89, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed anses besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2001, § 88, beslutat
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed anses besvarad.
_______
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Akten

12

2001.205.611

§ 97
Svar på interpellation ”Kan föräldrar välja barnomsorg?”
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 54, av Jan-Olof Petersson (fp).
Patrik Hansson (s) har med skrivelse den 21 maj 2001 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2001, § 89, beslutat
bordlägga ärendet.
I ärendet yttrar sig Jan-Olof Petersson (fp), Patrik Hansson (s), Claes Bothén (kd),
Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c) och Bo Palmgren (c).
_______
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Akten

13

2001.207.400

§ 98
Svar på interpellation om att ersätta engångsmaterial i plast med
pappersmaterial som ett led i ett effektivare miljövårdsarbete
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 26 april 2001, § 54, av Karin Brunsberg (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 28 maj 2001 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2001, § 90, beslutat
bordlägga ärendet.
I ärendet yttrar sig Karin Brunsberg (m), Gerthie Olsson (s) och Åsa GybergKarlsson (v).
_______
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Revisorerna
Kommunalförbundet Karlskrona/Ronneby
Räddningstjänsten
Akten

14

2001.257.007

§ 99
Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge år 2000, rapport från granskning av årsredovisningen samt beslut
om ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen för år 2000 har granskats av förbundsmedlemmarnas utsedda
revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, i Karlskrona/
Ronneby – Bo Larsson, KG Johansson, Birger Trellman och Karl Sundberg.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som
redovisats.
Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet, samt att förbundets
årsredovisning godkännes.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna förbundets årsredovisning 2000, samt
2. att bevilja direktionen ansvarsfrihet.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
IT/AU-strategen
Akten
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1998.406.005

§ 100
Hem PC-paket – ett datorerbjudande för att vidga datakunskaperna
Med avsikten att utveckla dator- och IT-kunskapen kommer Karlskrona kommun
att erbjuda lån av Hem-PC paket för tillsvidare anställda med månadslön i aktiv
tjänst och vikarieanställd med månadslön i aktiv tjänst. Personalen skall ha varit
anställd minst 12 månader de senaste 36 månaderna. Ytterligare kriterier är att
respektive arbetsledare skall bedöma att arbetstagarens kompetens behövs de
närmaste 36 månaderna. Erbjudandet riktas också mot politiker med fast månadsarvode som överstiger PC-hyran med 25 %.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 maj 2001 lämnat förslag
till erbjudande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 98, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att personal enligt definition ovan, erbjuds möjligheten att genom
arbetsgivarens försorg låna Hem-PC paket. Bruttolöneavdrag utförs i enlighet
med gällande skattelagsstiftning, avdraget regleras i särskilt avtal,
2. att bruttolöneavdraget skall täcka alla kostnaderna för Hem-PC paketet, samt
3. att finansiering sker genom finansiell leasing.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Kommunarkivet
Ekonomienheten
Kommunal författningssamling
Akten
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2001.277.004

§ 101
Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag m.m.
För att Karlskrona kommun skall få ta ut avgift för att lämna ut bl.a. kopior av
allmänna och offentliga handlingar, särskilt omfångsrika akter, krävs att
kommunen har en antagen avgiftspolicy. En ökad benägenhet att begära kopior av
omfångsrika akter efter slutförda upphandlingar och andra allmänna handlingar
har förmärkts. Detta har förorsakat, vid hög servicenivå, en ökad kostnad och en
med rätta förväntad skyndsam handläggning som gör det motiverat att ta ut en
kostnad efter samma principer som tillämpas av statliga myndigheter och som
finns reglerat i 15-20 §§ avgiftsförordningen (1992:191).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2001 lämnat förslag
till avgiftspolicy.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 100, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att för täckande av inte mer än kommunens självkostnad, skall kommunens
samtliga förvaltningar tillämpa bifogad avgiftspolicy.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

17

2001.15.042

§ 102
Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona kommun och kommunkoncern
Delårsbokslut per den 30 april för kommunen och koncernen jämte en prognos för
årets budgetutfall har överlämnats från kommunledningsförvaltningen. Med
budget avses i detta sammanhang den av fullmäktige i maj beslutade kompletteringsbudgeten för år 2001.
Med utgångspunkt från bifogade handlingar lämnas beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 101, för egen del
beslutat
1. att omdisponera 500 tkr från befintlig reserv för ökad städfrekvens i 2001 års
budget med 125 tkr till utbildningsnämnden, med 275 tkr till barn- och
ungdomsnämnden och med 100 tkr till idrotts- och fritidsnämnden i enlighet
med berörda förvaltningars gemensamma förslag,
2. att avstyrka kommunledningsförvaltningens framställning om att för
hållplatsåtgärder få disponera 100 tkr av den beräknade återbetalningen från
Blekingetrafiken om ca 2,5 mkr,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2001,
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige, samt
5. att tillsätta en arbetsgrupp för att utforma materialet till delårsboksluten. En
person från varje parti i kommunstyrelsen skall ingå i arbetsgruppen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 101, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att upplösa den s.k. säkerhetsmarginalen i 2001 års budget (10 mkr) som
motvikt till beräknad negativ budgetavvikelse på reserven för löne- och
prisstegring, samt
2. att uppdra åt äldrenämnden, handikappnämnden, socialnämnden, barn- och
ungdomsnämnden samt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, att vidta erforderliga åtgärder i syfte att verkställa kommunfullmäktiges beslut som kompletteringsbudget för år 2001 förutsätter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten
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2001.242.252

§ 103
Ägardirektiv avseende förvärv av fastigheten Lyckeby 1:11
Med anledning av nuvarande fastighetsägares tilltänkta försäljning av ovanstående
fastighet (med befintlig verksamhet), har Karlskrona kommun kontaktats av
fastighetsägaren. Kommunstyrelsen ordförande gav i uppdrag åt en grupp
tjänstemän att bedöma värdet av fastigheten, verksamheten samt tekniska
möjligheter. Verksamheten avser vård och boende för psykiskt handikappade och
omfattar 29 platser/lägenheter varav 22 är vårdtagare från Karlskrona kommun.
Mot bakgrund av uppkommen situation och behov av akuta lösningar för att klara
övergången av verksamheten är inriktningen att Karlskrona kommun skall överta
fastigheten tillsammans med befintlig verksamhet. Köpeskillingen är beräknad till
20 mkr varav 19 mkr för fastigheten.
Avseende verksamhetsövergång, framtida driftsformer m.m. kommer handikappnämnden att besluta i särskild ordning i enlighet med delegation.
Kommunledningsförvaltningen har den 31 maj 2001 lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 115, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ge AB Karlskronahem ägardirektiv om att förvärva fastigheten Lyckeby
1:11 till en köpeskilling om 19 mkr, samt
2. att bevilja AB Karlskronahem investeringstillstånd och finansiering genom
medel från försäljningar.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp),
Jan Lennartsson (m), Jan-Åke Nordin (m), Anders Ovander (m) och Jan
Johansson (kd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (v), Mats Johansson (s), Gerthie Olsson (s), Annacarin Leufstedt
(mp), Björn Fries (s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och avslag till Sigurdh R Peterssons m fl yrkande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
Sigurdh R Peterssons m fl avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag attsats 1 röstar ja, den som vill avslå densamma röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 34 nej-röster och en frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 1.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsats 2.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, kristdemokraternas, centerpartiets och folkpartiet
liberalernas ledamöter reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att ge AB Karlskronahem ägardirektiv om att förvärva fastigheten Lyckeby
1:11 till en köpeskilling om 19 mkr, samt
2. att bevilja AB Karlskronahem investeringstillstånd och finansiering genom
medel från försäljningar.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2000.119.510

§ 104
Svar på motion om trafikproblemlösning som ger nya ytor
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av
Bo Palmgren (c). Motionären föreslår att del av S Smedjegatan stängs av för trafik
och att den därmed frigjorda ytan ställs till Rosenfeldtskolans förfogande.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 14 juni 2000, § 40, lämnat yttrande.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2000, § 90, beslutat förslå
fullmäktige av avslå motionen.
Vid kommunstyrelsen beredning av ärende återremitterades motionen till tekniska
nämnden för beaktande av barnens rätt i samhället enligt barnkonventionen.
Yttrandet berörde endast trafiksituationen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2001, § 50, lämnat nytt
yttrande. Utöver vad som tidigare anförts i ärendet vill tekniska förvaltningen
tillägga följande: Ärendet har översänts till barn- och ungdomsförvaltningen för
yttrande varvid man angett:
• att Rosenfeldtskolan är föremål för en omfattande översyn för att bli en
modern F-9 skola
• att i nuläget är det oklart var skolans angöringsplats skall placeras
• att kommunen vidtagit hastighetsdämpande åtgärder längs S Smedjegatan
som ökat trafiksäkerheten vid skolan.
Tekniska nämnden förslår att motionen skall beaktas i kommande planeringsprocess för Rosenfeldtskolan och Amiralitetsparken, samt att motionen därmed
skall anses besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 104, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att S Smedjegatan, mellan Ö Prinsgatan och Alamedan, stängs av för trafik
under skoltid.
2. att motionen skall beaktas i kommande planeringsprocess för Rosenfeldtskolan
och Amiralitetsparken, samt
3. att motionen härmed skall anses besvarad.
Bo Palmgren yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Kommunala pensionärsrådet
Akten

22

1998.514.739

§ 105
Svar på motion om nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 1998, § 103, av Kent
Lewén (fp), Sigurdh R Petersson (m), Mats Lindbom (c) och Claes Bothén (kd),
efter förslag av Sveriges Pensionärsförbund.
Omsorgsnämnden har till sammanträde den 18 november 1998, § 119, upprättat
yttrande. Ärendet återremitteras för att invänta PRO:s överläggningar på riksplanet.
Kommunala pensionärsrådets au har i skrivelse den 7 februari 2000 föreslagit att
nuvarande reglemente kvarstår och äger giltighet innevarande mandatperiod.
Vidare föreslås att omsorgsnämnden (nuvarande äldrenämnden) och KPR tillsätter
en arbetsgrupp för genomgång, bearbetning och förslag till ev. förändringar.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 april 2001, § §7, godkänt yttrandet
och föreslagit att motionen lämnas utan åtgärd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 105, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten
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2000.687.611

§ 106
Svar på motion om Service Learning i grundskolan (medborgarutbildning)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211,
av Mats Lindbom (c) och Birgit Hansson (c). Motionärerna föreslår fullmäktige
besluta att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheterna
att införa Service learning i kommunens skolor.
Bakgrunden är att ungdomsproblemen, våldet, skadegörelsen, missbruket osv.
enligt motionärerna beror på avsaknad av gemensamma värderingar. I motionen
beskrivs Service Learning som en medborgarutbildning ”att göra barn och ungdomar socialt medvetna”. Detta sker bäst genom praktisk tillämpning som t.ex. i
Pilevallsskolan i Trelleborg, där eleverna praktiserar en vecka i de kommunala
förvaltningarna. Tillsammans med vuxna utför eleverna arbetsuppgifter som är
lämpliga för dem.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 18 april 2001, § 38, lämnat
yttrande samt beslutat
1. att ge förvaltningen i uppdrag att informera rektorerna om Service
Learning, samt
2. att undersöka om det finns intresse för utbildning om arbetssättet hos dem
som är berörda.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 106, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed anses besvarad.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten
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1999.549.100

§ 107
Svar på motion om inrättande av kommunal garanti
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 1999, § 152,
av Claes Bothén (kd) och Jan Johansson (kd). Motionärerna hemställer att
fullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i samband med upprättande av
verksamhetsplaner och måldokument, inarbeta konkreta, tydliga utfästelser/
garantier i enlighet med motionens intentioner, samt att dessa årligen sammanställs till en kommunal garanti för verksamheterna i Karlskrona kommun.
Remissynpunkter
Omsorgsnämnden den 15 mars 2000, § 17
Barn- och ungdomsnämnden den 19 april 2000, § 47
Socialnämnden den 25 april 2000, § 62
Utbildningsnämnden den 26 april 2000, § 34
Miljö- och byggnadsnämnden den 8 maj 2000, § 158
Tekniska nämnden den 22 maj 2000, § 56
Kultur- och fritidsnämnden den 30 augusti 2000, § 50
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 april 2001 sammanställt
yttrandena från nämnderna samt lämnat kompletterande synpunkter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 107, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samverkan med övriga
förvaltningar arbeta fram och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
hur arbetet med klagomålshantering och tjänstegarantier skall organiseras och
genomföras, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Claes Bothén (kd) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till motionen och avslag
till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Claes Bothéns
yrkande om bifall till motionen, och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 34 nej-röster och tre frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samverkan med övriga
förvaltningar arbeta fram och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
hur arbetet med klagomålshantering och tjänstegarantier skall organiseras och
genomföras, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
_______
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Tekniska nämnden
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1999.358.311

§ 108
Svar på motion ”Gör Ronnebygatan till gågata”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 1999, § 88, av den
socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Mats Johansson.
Motionären förslår att Ronnebygatan görs till en riktig gågata. Vid lunchtid kör
lastbilar från posten, diverse åkeri liksom taxibilar fram och tillbaka. Motionären
yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag att tidsreglera varutransporterna på
Ronnebygatan (sträckningen Åhléns, N Smedjegatan till affärshuset Kronan,
Landbrogatan/Rådhusgatan), t.ex. mellan kl 07.00-10.00, övrig tid förbjuden
trafik (undantag för transporter med färdtjänst).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 20 juni 2000, § 78, efter förslag av
trafikutskottet, lämnat yttrande samt beslutat
1. att fastställa lokala trafikföreskrifter
2. att upphäva tidigare beslut från den 28 augusti 1992 beträffande fordonstrafik
på gågatan (ID:1290)
3. att restriktivitet skall gälla beträffande all dispensgivning av trafik på gågatan
4. att besluten ovan kungörs i berörda delar genom vägmärken och träder i kraft
när sådan kungörelse ägt rum, samt
5. att föreslå kommunfullmäktige att motionen härmed skall anses besvarad.
Vid kommunstyrelsens ärendeberedning återremitterades motionen till tekniska
nämnden för nytt yttrande.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2001, § 51, beslutat
1. att vidhålla sitt beslut den 20 juni 2000, § 78
2. att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med Carlskrona
Centrumförening utföra fysiska arrangemang som syftar till att successivt
begränsa framkomligheten för fordonstrafik på gågatan,
3. att uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med Carlskrona
Centrumförening och polisen förbättra informationen till allmänheten om gågatan
exempelvis via informationsblad eller folder, samt
4. att motionen därmed skall anses besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 108, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att tillstyrka motionen, d.v.s. att försörjningstrafiken regleras till och från
Ronnebygatan mellan kl 05.00-11.00, med undantag av transporter med färdtjänst.
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Jan Lennartsson (m), Mats Johansson (s) och Percy Blom (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

28

1997.658.730

§ 109
Svar på motion om Karlskronamoderaternas syn på äldreomsorgen inför
framtiden
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 1997, § 197, av
Sigurdh R Petersson (m), Birgitta Ståhl (m), Jan-Åke Nordin (m) och Inge-Britt
Elfner (m). Motionen innehåller förslag till beslut i 18 attsatser.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 april 2001, § 19, lämnat yttrande.
Nämnden anser att motionen i stort sett är ett politiskt partis ställningstagande i
äldrefrågor. Vid utarbetandet av motionssvaret har fokuserats på faktiska
omständigheter och ej partipolitiska ställningstaganden.
Nämnden menar att ett flertal förändringar har skett som helt eller delvis uppfyllt
motionärernas önskemål. Med hänvisning till äldreförvaltningens yttrande
beslutar nämnden föreslå fullmäktige att motionen skall anses besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 109, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad.
Yrkanden
Inge-Britt Elfner (m), Jan-Åke Nordin (m) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
motionen.
Björn Fries (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Inge-Britt
Elfners yrkande om bifall till motionen, och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 28 nej-röster, tre som avstår och sex
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 3.
Således beslutar kommunfullmäktige

2001-06-20

Att motionen skall anses besvarad.
_______
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Tekniska förvaltningen för kännedom
Turistchefen
Akten

30

1999.558.840

§ 110
Svar på motion om turismen på Sturkö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 1999, § 173, av
Mats Lindbom (c). Motionären hemställer att man sätter upp en karta över Sturkös
turistbegivenheter, att skylten Camping flyttas till lämpligare plats, att man snarast
ser till att det byggs cykel- och gångbanor där det idag saknas, att man sätter ut
bord och bänkar vid Bredaviks brygga och att vändplatsen görs i ordning, samt att
kommunen tillser att en upprustning sker vid Ekenabbens hamn.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 maj 2001, i samråd med tekniska
förvaltningen, lämnat yttrande om vilka åtgärder kommunen genomfört.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 110, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att anse motionen besvarad.
Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Affärsverken Karlskrona AB
Akten

31

1997.276.406

§ 111
Svar på motion om sophämtning från hushållen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 1997, § 75, av Kent
Lewén (fp). Motionären hemställer att fullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att snarast utarbeta ett förslag till renhållningstaxor i enlighet med
motionens anda. Ett system, som ger lägre kostnader för de hushåll som tar ett
ökat ansvar för sopsorteringen, och där det lönar sig att delta i det lokala
miljöarbetet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 maj 2001 lämnat yttrande.
Kommunfullmäktige i Karlskrona beslutade under våren 2000 om en avfallsstrategi för kommunen. Mot bakgrund av detta beslut presenterades förslag till ny
renhållningstaxa för budgetberedningen i augusti 2000. Den föreslagna renhållningstaxan innebär förändringar av hämtningsfrekvens och utökad sortering
(källsortering i tre fraktioner). Syftet med taxeförändringen är att avgiften för
sophämtning skall vara så rättvis som möjligt i förhållande till den frekvens och
sopmängd som uppstår inom respektive hushåll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 maj 2001 föreslagit kommunfullmäktige besluta om föreskrifter för avfallshantering, avfallsplan samt ny renhållningstaxa för hushållsavfall i enlighet med det förslag som presenterades vid
budgetberedningen 2000.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 111, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsförvaltningen
Akten

32

1997.678.537

§ 112
Svar på motion om bussficka vid Holmsjöskolan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 1997, § 197, av
Birgit Hansson (c). Motionären föreslår att fullmäktige ger tekniska nämnden i
uppdrag att projektera och verkställa en för barnen säker av- och påstigningsplats
utanför Holmsjö skola.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2001, § 52, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Tekniska förvaltningen har redovisat ett förslag till barn- och
ungdomsförvaltningen med utbyggd gångbana och parkering som också innebar
en relativt säker angöring för bussar. Barn- och ungdomsförvaltningen tyckte
förslaget var bra och beställde omgående utförande av arbetet. Arbetet är i princip
färdigställt och berörd personal är nöjd. Önskar man framöver även bygga en
bussficka är detta fullt möjligt men detta sker på bekostnad av personalens
parkering eller utrymmet på skolgården.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 112, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad genom de trafiksäkerhetshöjande åtgärder
som nu genomförts efter beställning av barn- och ungdomsförvaltningen.
Birgit Hansson (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Akten

33

1997.752.106

§ 113
Svar på motion om samverkansmodell mellan kommun, landsting,
försäkringskassa och länsarbetsnämnd
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 november 1997, § 214,
av Mats Lindbom (c). Motionären anser att det finns behov av bättre samverkan
mellan myndigheter med ansvar för rehabiliteringsfrågor. Målsättningen bör
enligt motionären vara att myndigheternas verksamheter skall fokuseras på de
individu-ella behov som finns och att ekonomiska resurser och personal skall
användas på ett bättre och mer effektivt sätt genom samordning. Även kontakten
mellan medborgare och politiker kan enligt motionären förbättras genom
samordning.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden den 21 februari 2001, § 19
Socialnämnden den 26 februari 2001, § 30
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2001 sammanställt
yttrandena, lämnat synpunkter och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2001, § 113, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avvakta utvärdering av den verksamhet som pågår i enlighet med ”Lag
(1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst”, samt
2. att motionen skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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34

§ 114
Frågor
1. Carl-Göran Svensson (m) ställer fråga till barn- och ungdomsnämndens
ordförande om föräldrar, barn och personal kan känna sig säkra på att det finns
en skola i Ramdala när höstterminen startar?
Patrik Hansson (s) svarar.
2. Jan Johansson (kd) ställer fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
om kommunen i god tid före budgetberedningen ställer samma fråga till de
föräldrar med barn i aktuell ålder som idag ej har barnomsorg.
Patrik Hansson (s) svarar.
_______
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Akten

35

2001.217.219

§ 115
Svar på interpellation om båtservicen i Karlskrona
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 31 maj 2001, § 75, av Mikael Andersson (fp).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 11 juni 2001 besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Gerthie Olsson (s), Mikael Andersson (fp), Jan Lennartsson
(m), Claes Bothén (kd), Günter Dessin (v), Annacarin Leufstedt (mp), Björn Fries
(s), Mats Lindbom (c), Kurt Lindman (v) och Kent Lewén (fp).
_______

2001-06-20

Akten

36

2001.248.020

§ 116
Svar på interpellation om personalpolitik vid projekt
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Björn Fries vid fullmäktiges
sammanträde den 31 maj 2001, § 75, av Carl-Göran Svensson (m).
Björn Fries (s) har med skrivelse den 13 juni 2001 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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Akten

37

2001.264.149

§ 117
Svar på interpellation om kommunens samverkan med företag vid
exempelvis gatuavstängningar
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 31 maj 2001, § 75, av Thor Widell (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 11 juni 2001 besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Thor Widell (m), Mats Johansson (s) och Jan-Olof Petersson
(fp).
_______

2001-06-20

38

§ 118
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en trevlig lövmarknad,
glad midsommar och en skön sommar.
2:e vice ordförande Evy Andréasson önskar ordföranden med familj en skön och
avkopplande sommar.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001
§ 119

Parentation

§ 120

Avsägelser av kommunala val

§ 121

Kommunala val

§ 122

Anmälningsärenden

§ 123

Inkomna motioner

§ 124

Inkomna interpellationer

§ 125

Svar på interpellation om kommunens personalpolitik vid projekt

§ 126

Övertagande av inventarier m.m. vid Ringöhemmet

§ 127

Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider

§ 128

Begäran om tilläggsanslag för att finansiera utökning av terminalområde för ytterligare en
färja till Polen

§ 129

Uppförande av båtserviceanläggning på Saltö

§ 130

Valdistriktsindelning inför 2002 års val

§ 131

Fastighetsförsäljning, del av Psilander 58, Ö Köpmansgatan 2 (Marf-huset)

§ 132

Försäljning av den bebyggda delen av Lösens Älmtamåla 2:3

§ 133

FemBo, nytt kooperativt boende för funktionshindrade ungdomar

§ 134

Folkhälsoarbete i Karlskrona kommun

§ 135

Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion

§ 136

Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning

§ 137

Svar på motion om idrottscentra på Rosenholm

§ 138

Svar på motion om en ny stadsdel – Östra Mark

§ 139

Svar på motion om Lyckebys gästgiveritraditioner

§ 140

Svar på motion om åtgärder för att förebygga tinnitus och hörselskador

§ 141

Svar på motion om bättre service på Nättraby vårdcentral

§ 142 Svar på motion om ”En skola fri från mobbning”
______
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Plats och tid

Landstingssalen Wämö Center
Torsdagen den 30 augusti 2001, kl 13.30-17.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s) kl 13.30-16.30 §§ 119-141
Bengt Grönblad (s) kl 13.30-17.20 §§ 119-141
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s)
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell(s)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Björn Fries (s)
Gerthie Olsson (s) 13.30-17.20 §§ 119-141
Roland Andréasson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s)
Lisbeth Petersson (s) kl 13.30-17.10 §§ 119-141
Roger Öman (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Rolf Karlsson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Gösta Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-16.05 §§ 119-132
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m) kl 13.30-16.45 §§ 119-141
Karin Brunsberg (m) kl 14.30-17.25 §§ 128-142
Thor Widell (m)
Günter Dessin (v)
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Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.35 §§ 119-141
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Britt-Marie Ekström (v)
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Peter Christensen (c)
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.45-17.25 §§ 121-142
Jane Pärlklo (fp) kl 16.50-17.25 §§ 130-142
Mikael Andersson (fp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare

Claes-Urban Persson (s)
Kjell Johansson (s)
Margita Landehag (s)
Annelie Svensson (s)
Åke Håkansson (s) kl 13.30-17.10 §§ 119-141
Harry Svensson (m) kl 13.30-15.10 §§ 119-127, samt
kl 16.05-17.10 §§ 133-141
Gösta Georgsson (v)
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-16.15 §§ 119-137
Ingela Abrahamsson (c) kl 16.25-17.25 §§ 140-142
Lars Gelderman (fp) kl 13.30-16.50 §§ 119-130
Gunilla Svensson (mp)
Göran Pettersson (s)
Sune Johansson (s) kl 13.30-15.50
Bengt-Olof Karlsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Kerstin Boking (s)
Börje Pettersson (s) kl 13.30-15.55
Harry Svensson (m) kl 15.10-16.05
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m) kl 13.30-17.00
Torbjörn Haraldsson (m)
Inga Lill Siggelsten (kd)
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Seved Lindén (kd) kl 13.30-17.00
Tore Zetterqvist (kd)
Tjänstemän
Sekreterare

Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Laila Karlsson och Rolf Karlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
Torsdagen den 6 september 2001, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………§§ 119-142
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………….
Birgitta Törnqvist

Justerande

…………………………………………….
Laila Karlsson

Justerande

………………………………………………
Rolf Karlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 september 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………..
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§ 119
Parentation
Med anledning av ledamoten Lilian Peterssons bortgång erinrar kommunfullmäktiges ordförande om hennes engagemang och lyser med en stunds stillhet frid över
hennes minne.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Berörd nämnd
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

6

2001.12.102

§ 120
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Rickard Ferm (s) har den 24 juni 2001 avsagt sig uppdraget som ledamot i
barn- och ungdomsnämnden,
2. Mats Olsson (mp) har med skrivelse den 22 juli 2001 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige samt som representant i BlekingeTrafiken AB:s
bolagsstämma,
3. Annacarin Leufstedt (mp) har med skrivelse den 30 juli 2001 avsagt sig
samtliga förtroendeuppdrag, samt
4. Kerstin Jonsson (v) har med skrivelse, inkommen den 28 augusti 2001, avsagt
sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
De valda
Akten

7

2001.12.102

§ 121
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige till och med den 31
december 2002 följande:
Kommunstyrelsen
Ersättare Solveig Eliasson (mp) efter Annacarin Leufstedt
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot André Gustavsson (s) efter Rickard Ferm,
Ersättare Ingvar Bergljung (s) efter André Gustavsson
Ledamot Arto Valtonen (v) efter Kerstin Jonsson
Äldrenämnden
Ersättare Inge Elmström (s) efter Eva Cucek.
_______
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Akterna

8

2001.222.107
2000.520.214
2001.183.214
2001.54.214
2001.293.007
2001.303.007
§ 122
Anmälningsärenden
1. BlekingeTrafiken 010612 Årsredovisning för år 2000,
2. BlekingeTrafiken AB protokoll från bolagsstämma 010607,
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010613 § 251 att anta detaljplan för
kvarteret Stärkelsen 2 m.fl. (Lyckå strand) Lyckeby,
4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010613 § 253 att anta detaljplan för
delar av fastigheterna Lyckeby 2:15 och 5:8 Smådjurskliniken, Lyckeby,
5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010613 § 254 att anta detaljplan för del
av Nättraby 23:1 m.fl. (Nättraby gamla vattentorn),
6. Karlskrona kommun revisionen 010620 Basgranskning av förutvarande
omsorgsnämnden, samt
7. Karlskrona kommun revisionen 010704 om utökade revisionsuppgifter.
_______
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Kommunstyrelsen

9

2001.324.042
2001.326.612
2001.340.821

§ 123
Inkomna motioner
1. Motion om upprättande av miljöbokslut för Karlskrona kommun, av Jan
Johansson (kd),
2. Motion om körkortsutbildning på gymnasieskolans omvårdnadsprogram, av
Holger Olsson (c), samt
3. Motion om idrottshall på Trossö, av Bo Palmgren (c).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Kommunfullmäktige

10

2001.349.210
2001.350.260

§ 124
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer har inkommit och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson (s) om att turismsatsning har
hamnat i långbänk, av Jan-Olof Petersson (fp), samt
2. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson (s) om kommunens satsningar
i Pottholmen, av Carl-Göran Svensson (m).
_______
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Akten

11

2001.248.020

§ 125
Svar på interpellation om kommunens personalpolitik vid projekt
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Björn Fries vid fullmäktiges
sammanträde den 31 maj 2001, § 75, av Carl-Göran Svensson (m).
Björn Fries (s) har med skrivelse den 13 juni 2001 besvarat interpellationen.
Fullmäktige har vid sammanträde den 20 juni 2001, § 116, bordlagt ärendet.
I ärendet yttrar sig Carl-Göran Svensson (m) och Björn Fries (s).
_______
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Handikappnämnden
Ekonomienheten
Budgetberedningen
Akten

12

2001.323.252

§ 126
Övertagande av inventarier m.m. vid Ringöhemmet
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2001, § 103, beslutat om ägardirektiv till AB
Karlskronahem för att förvärva fastigheten Lyckeby 1:1 (d.v.s. Ringö sjukhem) till
en köpeskilling om 19 mkr. Tanken med förvärvet var också att kommunen genom
sin handikappnämnd även skulle överta ansvaret för den befintliga verksamheten
vid anläggningen.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 8 augusti 2001, § 36, beslutat
hemställa hos fullmäktige att erhålla ett budgettillskott om 299 tkr per helår för
verksamhetens drift samt att nämnden beviljas investeringstillstånd och
finansiering motsvarande 1 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 24 juli 2001 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 120, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att till handikappnämnden anslå 1.000 tkr för övertagande av inventarier
m.m. vid Ringöhemmet och samtidigt ge investeringstillstånd härför,
2. att täcka detta belopp genom en motsvarande omdisponering av medel från
2001 års reserv för övriga byggnadsinvesteringar,
3. att däremot nämndens framställan om extra medel som kompensation för
tillkommande driftkostnader i stället skall prövas och fastställas i samband med
kommande behandling av kommunens delårsbokslut per den 30 augusti 2001,
samt
4. att den långsiktiga finansieringen av detta övertagande i sin tur skall prövas
och fastställas först i samband med kommande beredning av kommunens
budget för planperioden 2002-2004.
Yrkanden
Sylva Lilja (v) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Deltar ej i beslutet
Gruppledarna Kent Lewén (fp), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), och Sigurdh
R Petersson (m) meddelar att deras ledamöter ej deltar i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att till handikappnämnden anslå 1.000 tkr för övertagande av inventarier
m.m. vid Ringöhemmet och samtidigt ge investeringstillstånd härför,
2. att täcka detta belopp genom en motsvarande omdisponering av medel från
2001 års reserv för övriga byggnadsinvesteringar,
3. att däremot nämndens framställan om extra medel som kompensation för
tillkommande driftkostnader i stället skall prövas och fastställas i samband med
kommande behandling av kommunens delårsbokslut per den 30 augusti 2001,
samt
4. att den långsiktiga finansieringen av detta övertagande i sin tur skall prövas
och fastställas först i samband med kommande beredning av kommunens
budget för planperioden 2002-2004.
_______
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2001.334.020

§ 127
Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider
Tillgång – efterfrågan på en jämställd personal
Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider syftar till att:
• trygga personalförsörjningen
• skapa jämställdhet i vår organisation
• ge den anställde möjlighet att ta ett mer aktivt ansvar för sitt arbete
• skapa större möjlighet att förena arbetet med familjeliv och fritid
• minska sjukfrånvaron
• minska deltidsarbetslösheten
• skapa förutsättningen för att både män och kvinnor kan ansvara för sin
försörjning
Skall vi nå syftet måste vi se över vår organisation, skapa trygghet för redan
anställda och attrahera dem vi inte har anställda. Det innebär att Karlskrona
kommun, dess ledning och personal, måste vara beredda att ändra nuvarande
organisation. Vi måste ta tillvara våra förutsättningar och de positiva ansatser som
finns i vår verksamhet. Det kräver ett nytt tänk; att vi är lyhörda för nya idéer och
att vi själva är beredda att ompröva gamla beprövade rutiner. Dessa förändringar
ställer krav på ett nytt ledarskap samtidigt som vi utvecklar självständigheten i
arbetslaget. Naturligtvis är det så att vi skall utgå från samspelet med våra
servicetagare och kommuninvånare och aldrig släppa ambitionen att det vi
utvecklar skall ge en förbättrad kvalité på det arbete vi utför.
Personaldelegationen och jämställdhetskommittén har behandlat förslaget och
tillstyrkt detsamma efter det förslaget justerats vad gäller finansiering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 121, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun skall erbjuda samtliga tillsvidare anställda (fast
anställda), som omfattas av Allmänna bestämmelserna, önskad
sysselsättningsgrad enligt villkor som fastställs av personaldelegationen,
2. att Karlskrona kommun skall erbjuda fast anställning. Inriktningen bör vara
att fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år,
3. att dialog om hur ”lärlings- eller trainee tid” kan föregå en fast anställning
innan anställningsbeslut skall tas upp med arbetstagarorganisationerna,
4. att timanställning endast tillåts ske i undantagsfall och vid akuta
rekryteringslägen,
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5.

att delegationen för anställning av timanställd (exklusive semestervikarie)
skall endast tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller
högst två namngivna personer på förvaltningen,
6. att resurscentras med personal som har extra hög eller specialiserad
kompetens upprättas,
7. att genomförandet sker successivt med början den förste oktober år 2001,
8. att äldreförvaltningen, handikappförvaltningen samt barn- och
ungdomsförvaltningen föreslås genomföra åtgärderna senast inom tre år,
övriga förvaltningar inom ett år,
9. att genomföranderesurser motsvarande 2,0 tjänst samt administrativa och
gemensamma kostnader tillförs under en period av 16 månader med start från
1 september 2001 (totalkostnad 1.029.000 kronor), samt
10. att projektet finansieras genom fördelning mellan förvaltningarna och inom
nämndernas tilldelade budgetramar.
Yrkanden
Björn Fries (s) med tillstyrkan av Claes Bothén (kd), Sigurdh R Petersson (m),
Birgit Hansson (c), Kent Lewén (fp) Mats Lindbom (c), Günter Dessin (v), Gunilla
Ekelöf (fp), Gunilla Svensson (mp) och Sylva Lilja (v), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande attsats 4: att timanställda endast
anlitas i undantagsfall och vid akuta rekryteringslägen.
Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Propositioner och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1-3.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 4 mot
Björn Fries´ m.fl. ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt Björn Fries´
yrkande.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 5-10.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att Karlskrona kommun skall erbjuda samtliga tillsvidare anställda (fast
anställda), som omfattas av Allmänna bestämmelserna, önskad
sysselsättningsgrad enligt villkor som fastställs av personaldelegationen,
2. att Karlskrona kommun skall erbjuda fast anställning. Inriktningen bör vara att
fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år,
3. att dialog om hur ”lärlings- eller trainee tid” kan föregå en fast anställning
innan anställningsbeslut skall tas upp med arbetstagarorganisationerna,
4. att timanställda endast anlitas i undantagsfall och vid akuta rekryteringslägen,
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5. att delegationen för anställning av timanställd (exklusive semestervikarie) skall
endast tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller högst
två namngivna personer på förvaltningen,
6. att resurscentras med personal som har extra hög eller specialiserad kompetens
upprättas,
7. att genomförandet sker successivt med början den förste oktober år 2001,
8. att äldreförvaltningen, handikappförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen föreslås genomföra åtgärderna senast inom tre år, övriga
förvaltningar inom ett år,
9. att genomföranderesurser motsvarande 2,0 tjänst samt administrativa och
gemensamma kostnader tillförs under en period av 16 månader med start från
1 september 2001 (totalkostnad 1.029.000 kronor), samt
10. att projektet finansieras genom fördelning mellan förvaltningarna och inom
nämndernas tilldelade budgetramar.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten
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2001.335.550

§ 128
Begäran om tilläggsanslag för att finansiera utökning av terminalområdet för
ytterligare färja till Polen
Trafiken på samtliga färjelinjer till Polen har ökat starkt under de senaste åren. Det
föreligger behov av att utöka kapaciteten för aktörer med färjetrafik till Polen.
Kostnaderna för föreslagen utökning av terminalområdet, flyttning av
kontrollenheter, ny angöring för turistbussar m.m. har kalkylerats till 23,5 mkr.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 13 juli 2001, § 90, beslutat hemställa
hos fullmäktige att ombudgetera 3 mkr från investeringsbudget 1998, att
fullmäktige anvisar ytterligare 20,5 mkr samt att fullmäktige medger omedelbart
investeringstillstånd.
Utöver vad som framgår av tekniska förvaltningens skrivelse i ärendet vill
kommunledningsförvaltningen med skrivelse den 24 juli 2001, framhålla att
uppgjord kalkyl av naturliga skäl bygger på ett antal antaganden som är osäkra.
Mot bakgrund härav är det tillfredsställande att kalkylen fr.o.m. år 2005 visar på ett
årligt överskott om 1,4 mkr. Det bör också uppmärksammas att resultatet det första
verksamhetsåret med den nya färjan är negativt och kräver ett skattetillskott år
2002 om knappt 2 mkr. Kommunledningsförvaltningen har lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 122, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anvisa 23,5 mkr för utbyggnaden, att finansieras genom att minska
amorteringen av kommunens låneskuld med nämnda belopp,
2. att bevilja tekniska nämnden omedelbart igångsättningstillstånd varvid
tekniska nämnden för kännedom skall översända underlaget för nämndens
beslut om igångsättning till kommunstyrelsen för kännedom, samt
3. att begäran om tilläggsanslag för driftunderskottet år 2002 får prövas i
samband med beredningen av budgeten för nämnda år.
Peter Christensen (c), Annicka Engblom (m), Gunilla Ekelöf (fp), Gerthie Olsson
(s), Percy Blom (s), Mats Johansson (s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Birgit Hansson (c), Karin Brunsberg (m) och Gunilla Svensson (mp) yttrar sig.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att anvisa 23,5 mkr för utbyggnaden, att finansieras genom att minska
amorteringen av kommunens låneskuld med nämnda belopp,
2. att bevilja tekniska nämnden omedelbart igångsättningstillstånd varvid
tekniska nämnden för kännedom skall översända underlaget för nämndens
beslut om igångsättning till kommunstyrelsen för kännedom, samt
3. att begäran om tilläggsanslag för driftunderskottet år 2002 får prövas i
samband med beredningen av budgeten för nämnda år.
_______
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Akten
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2001.336.550

§ 129
Uppförande av båtserviceanläggning på Saltö
Kamm`s fiskeredskap AB har hos kommunstyrelsen ansökt om att få hyra mark i
Saltö fiskhamns södra del för etablering av varvsrörelse för mindre båtar.
Kostnader för markberedning, förstärkning av kaj och flyttning av fyr beräknas till
690 tkr exkl moms. Kommunens investering finansieras fullt ut genom intäkter
från den föreslagna årliga arrende- och tomträttsavgälden på 65 tkr.
Synpunkter på etableringen har inhämtats från fiskerinäringen, fritidsbåtsklubbar
och Båtsam.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 13 juli 2001, § 91, hemställt till
fullmäktige om att medge etablering av småbåtsvarv i Saltö fiskhamns södra del,
att anvisa 690 tkr, att med tomträtt upplåta ett område om ca 4000 kvm av
fastigheterna Karlskrona 2:1 och Saltö 2:1 mot tomträttsavgäld på 35 tkr samt
medelst arrende upplåta tomträtten mot en årlig arrendeavgift på 30 tkr.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit en tredje attsats: att investeringsutgiften om 690 tkr skall anslagstäckas genom disposition av reserven för
”oförutsedda investeringar”.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2001 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 123, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att medge Kamm`s fiskeredskap AB att etablera småbåtsvarv i Saltö fiskhamns
södra del enligt redovisad projektbeskrivning,
2. att anvisa 690 tkr för kajförstärkning, flyttning av fyr och markberedning av
hamn- och industriområde, vilket finansieras genom årlig arrende- och
tomträttsavgäld,
3. att investeringsutgiften om 690 tkr anslagstäcks genom disposition av reserven
för ”oförutsedda investeringar”,
4. att med tomträtt upplåta ett område om ca 4000 kvm av fastigheterna
Karlskrona 2:1 och Saltö 2:1 till Kamm`s fiskeredskap AB, med en årlig
tomträttsavgäld på 35 tkr för ändamålet småbåtsvarv m.m., samt
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5. att medelst arrende upplåta till tomträtten angränsande del av Saltö fiskhamn
för samma verksamhet mot en årlig arrendeavgift på 30 tkr.
Mats Lindbom (c), Günter Dessin (v), Claes Bothén (kd), Jan Lennartsson (m),
Gunilla Ekelöf (fp), Gerthie Olsson (s) och Bengt Fröberg (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2001.174.111

§ 130
Förslag till valdistriktsindelning
På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen beslutar om kommunens
indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det
år, då ordinarie val till riksdagen skall hållas. Förslag om ändringar i indelningen
skall skickas till länsstyrelsen senast den 1 oktober 2001.
Ett nytt sätt att ájourhålla valdistriktsuppgifter kommer att skapas inför valet 2002.
Länsstyrelserna kommer att ta hand om detta med hjälp av digitala kartor i ett s.k.
GIS-system, ett informationssystem för geografiska data, som kommunen också
använder.
Valnämnden har den 18 juni 2001, § 12, föreslagit fullmäktige besluta att föreslå
länsstyrelsen godkänna förslag till ny valdistriktsindelning. Förslaget innehåller 38
valdistrikt huvudsakligen inom intervallet 1200-1600 väljare. Fem valdistrikt har
under 1000 röstberättigade med Aspö som minsta med 395 väljare. Två valdistrikt
har över 1600 röstberättigade med Nättraby V som största med 1834 röstberättigade. Att Nättraby V är så stort beror på att de folkrikaste statistikområdena ligger
i västra distriktet. Distriktet kan tilldelas fler valförrättare.
Utöver ordinarie vallokaler föreslår valnämnden inrättande av särskilda röstmottagningsställen i Blåningsmåla, Flymen, Nävragöl och Saleboda. I kommunhus
Ruthensparre inrättas också särskilt röstmottagningsställe med möjlighet att rösta
under 18 dagar före valdagen.
Dessutom utgår valnämnden ifrån att det som tidigare vinns möjlighet att förtidsrösta via posten och lantbrevbäraren. Valnämnden tar som bekant över institutionsröstningen från Posten AB. Gällande valkretsindelning påverkas inte men föreslås
få nya namn nämligen Karlskrona Ö, Karlskrona V och Karlskrona C.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 125, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att föreslå länsstyrelsen godkänna förslag till ny valdistriktsindelning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2001.337.253

§ 131
Försäljning av del av Psilander 58 (Marf-huset)
Fastigheten del av Psilander 58 är bebyggd med ett 2-3 våningshus om totalt 1844
kvm bruttoarea. Det bokförda värdet var vid årsskiftet 410 tkr. Fastigheten är
uthyrd i sin helhet till Fabas Gruppen.
Efter tekniska nämnden strävar efter att renodla fastighetsbeståndet till att enbart
omfatta fastigheter med kommunal verksamhet sam kommunfullmäktiges krav på
realisationsvinster föreslår tekniska nämnden att del av fastigheten Psilander 58,
Marf-huset, säljs till Fabas Gruppen för köpeskillingen 2,6 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 126, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att del av fastigheten Psilander 58, Marf-huset, säljs till Fabas Gruppen för
köpeskillingen 2,6 mkr.
Jan Lennartsson (m) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2001.305.253

§ 132
Försäljning av den bebyggda delen av Lösens Älmtamåla 2:3
Fastigheten Lösens Älmtamåla 2:3 som ägs av kommunen omfattar 924.570 kvm
och utarrenderas till del sedan lång tid. Fastigheten är bebyggd med ett hus i 1,5
plan om ca 150 kvm bruttoarea.
Eftersom något behov för kommunal verksamhet ej föreligger föreslår tekniska
nämnden den 19 juni 2001, § 84, att fastigheten avstyckas så att den bebyggda
delen omfattar arealen ca 15.000 kvm. Denna del utbjuds till försäljning och
resterande del arrenderas ut även i fortsättningen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 augusti 2001 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 127, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att försälja den bebyggda delen 15.000 kvm, av Lösens Älmtamåla 2:3.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (fp), Mats Lindbom (c), Sigurdh R Petersson (m) och Claes Bothén
(kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt som tillägg: att ge tekniska
nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att sälja resterande del av fastigheten
Lösens Älmtamåla 2:3.
Günter Dessin (v), Gerthie Olsson (s) och Percy Blom (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag till Mats Lindboms m.fl. tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Mats Lindboms m.fl. tilläggsyrkande
och finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition och uppställs och godkänns: Den som vill tillstyrka
tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 nej-röster mot 36 ja-röster och en frånvarande att
avslå tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 1.
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Reservationer
Centerpartiets, folkpartiet liberalernas, kristdemokraternas och moderata
samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att försälja den bebyggda delen 15.000 kvm, av Lösens Älmtamåla 2:3.
_______
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2001.301.740

§ 133
FemBo, nytt kooperativt boende för funktionshindrade ungdomar
Handikappnämnden har vid sammanträde den 27 juni 2001, § 26, bl.a. beslutat
hemställa hos fullmäktige om extra engångsanslag under 2001 om 598 tkr samt att
nyttja 1792 tkr ur det till f d omsorgsnämnden tilldelade anslaget för 2002 (ökade
resurser för kvalitetshöjning och utbyggnadsplaner) om 11 mkr samt att ur äldrenämndens och handikappnämndens gemensamma investeringsutrymme för 2001
nyttja 150 tkr för inventarieinvesteringar i FemBo.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 juli 2001 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen avstyrker i princip handikappnämndens framställan om ett extra engångsanslag under år 2001 om knappt 600 tkr
för finansiering av avtal med den ekonomiska föreningen ”FemBo” gällande ett
nytt kooperativt boende för fem funktionshindrade ungdomar.
Tidigare omsorgsnämnden har vid två olika tillfällen under år 2000 fattat beslut om
att godkänna framställningar från ”FemBo” om etablering av ett nytt kooperativt
boende i Vedeby. Boendet beräknas kunna tas i drift under hösten år 2001.
Samtliga fem ungdomar är i grunden berättigade till kommunens insatser men har
hittills inte utnyttjat denna möjlighet (åtminstone inte för boende), varför
kommunen ännu i princip inte har åsamkats några kostnader för att tillmötesgå
deras behov.
Tyvärr visar det sig att omsorgsförvaltningens tidigare beräkningar varit kraftigt
underskattade eller felbedömda eftersom projektets kostnad skulle stanna vid
maximalt 500 tkr. Nya kalkyler visar på en årlig kommunal kostnad om hela 1.800
tkr. Formerna för finansiering av projektet har inte heller fastställts av den tidigare
omsorgsnämnden.
Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning finns det efter vårens
ombudgeteringar, inga tillgängliga och kvarvarande reserver i årets budget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 128, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att för närvarande avstyrka handikappnämndens framställan om tilläggsanslag
med 598 tkr för ersättning till den ekonomiska föreningen ”FemBo” gällande
ett nytt kooperativt boende för funktionshindrade ungdomar,
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2. att i stället uppmana handikappnämnden att genom olika omprioriteringar/
besparingar söka inrymma ovanstående merkostnad inom den för år 2001 redan
tidigare utökade budgetramen,
3. att dessutom en förnyad prövning av begärd ramökning skall göras i samband
med behandlingen av kommunens delårsbokslut per den 30 augusti 2001, samt
4. att den långsiktiga finansieringen av projektet skall fastställas först i samband
med kommande beredning av kommunens budget för planperioden 2002-2004.
Kent Lewén (fp) och Jan-Erik Svensson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Gunilla Svensson (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2000.165.440

§ 134
Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun
Vid lokala LAKO:s sammanträde den 26 oktober 1999 gavs ett uppdrag att
utforma ett förslag till hur lokala LAKO i Karlskrona skulle kunna övergå till att
bli ett folkhälsoråd med klart definierat uppdrag och uppgifter. Med detta uppdrag
som grund utarbetades ett förslag ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona kommun”,
av samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskrona kommun och primärvårdsförvaltningen Landstinget Blekinge.
I Karlskrona kommun ingår folkhälsofrågor i miljö- och byggnadsnämndens
ansvars- och kompetensområde enligt kommunens reglemente. Kommunledningsförvaltningen överlämnade ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande
till kommunstyrelsen. Förslaget har därefter sänts till samtliga nämnder och bolag
samt Agenda 21-samordnaren för synpunkter.
Remissynpunkter
Landstingsfullmäktiges beslut den 13 november 2000, § 198
Socialnämnden den 18 december 2000, § 176
Kultur- och fritidsnämnden den 19 december 2000, § 86
Utbildningsnämnden den 20 december 2000, § 102
Barn- och ungdomsnämnden den 11 januari 2001, § 2
Omsorgsnämnden den 24 januari 2001, § 5
Tekniska nämnden den 30 januari 2001, § 9
Miljö- och byggnadsnämnden den 7 mars 2001, § 107
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 juli 2001 sammanfattat
remissvaren och lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har den 14 augusti 2001, § 130, för egen del beslutat
Att finansieringen av verksamheten redovisas till budgetberedningen av miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 130, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att lokala LAKO ombildas till ett Folkhälsoråd från och med den 1 januari
2002,
2. att representationen i Folkhälsorådet fördelas enligt följande:
• två politiker från Karlskrona kommun
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två politiker från Landstinget Blekinge
Agenda 21-samordnaren
Tre tjänstemän från primärvården
Två samordnare från kommunen (rotel 2 och 3)

3. att Folkhälsorådets arbete och utbildningsinsatser skall grunda sig på de
nationella folkhälsomålen och gällande lagstiftning.
Rolf Andersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Revisorerna
Ekonomienheten
Akten

29

2001.238.701

§ 135
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion
Vårdförbundet Blekinge har med skrivelse den 22 maj 2001 översänt årsredovisning 2000 och revisionsberättelse till kommunfullmäktige för ställningstagande om
ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion.
Revisorerna har med skrivelse den 4 maj 2001 tillstyrkt att direktionen och de
enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att årsredovisningen
godkänns.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 juli 2001 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 131, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att bevilja Vårdförbundet Blekinges direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2000.
Delikatessjäv
Peter Johansson (s), Birgit Hansson (c), Björn Fries (s), Rolf Karlsson (s) och
Annelie Svensson (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bevilja Vårdförbundet Blekinges direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2000.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Socialnämnden
Handikappnämnden
Utbildningsförvaltningen
Barn- och ungdomsnämnden
Akten
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2001.186.701

§ 136
Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning
Kommunförbundet Blekinge har vid sammanträde den 4 april 2001 beslutat starta
upp och i egen regi driva en gymnasieskola med internat. Då det övrigt för verksamheterna krävs att direktionen inrättar ett presidium, har direktionen beslutat att
hos respektive fullmäktige begära ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning i §§ 1, 2, 3 och 12. Förslag till ändringar är i texten markerat med fet och
kursiv stil.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 juli 2001 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Remissynpunkter
Socialnämnden den 25 juni 2001, § 93
Barn- och ungdomsnämnden den 18 juni 2001, § 64
Handikappnämnden den 23 maj 2001, § 20
Utbildningsförvaltningen den 12 juli 2001
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 132, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna ändringarna i Vårdförbundets förbundsordning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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2000.256.820

§ 137
Svar på motion om idrottscentra på Rosenholm
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2000, § 80, av Kurt
Lindman (v). Motionären föreslår att kommunen förvärvar Rosenholmsområdet
när den militära verksamheten nu avvecklas. Området lämpar sig väl för många
olika alternativ. Bl.a. bostäder, skola, industri, idrott m.m. Föreslår att idrottsanläggningen vid Västra Mark flyttas till Rosenholm.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 maj 2001, § 180, lämnat
yttrande. Nämnden konstaterar att motionens förslag till stora delar stämmer
överens med förslag i kommande översiktsplan för stadsbygden vad avser en
ändrad användning av markområden i anslutning till V Marks idrottsplats och
skjutbaneområde samt en lokalisering av ett nytt idrottscentrum till ett mera
tillgängligt och utvecklingsbart läge. Att förlägga ett idrottscentrum för allmänheten till Rosenholmsområdet har diskuterats i en arbetsgrupp som ett av flera
alternativ. Synpunkter har framförts att anläggningen kommer att ligga väl långt
från stadsbygden. En förbättring av busstrafiken förbi området torde minska detta
problem.
Utvärdering bör ingå i översiktsplanen, där f.n. ett dylikt område, i samråd med
kultur- och fritidsförvaltningen (numera idrotts- och fritidsförvaltningen), har
föreslagits utmed Verköleden i anslutning till Lyckeby idrottsplats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 133, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Günter Dessin (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

32

2000.159.210

§ 138
Svar på motion om en ny stadsdel – Östra Mark
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 mars 2000, § 54, av Bo
Palmgren (c). Motionären framhåller att ett område kallat Östra Mark är utmärkt
för bostadsbebyggelse. Området utgörs bl.a. av KA2:s tidigare skjutbana på östra
sidan av Västra Mark samt marken utmed viken mot Sunna kanal. Enligt
motionären finns inga naturvärden att bevara i detta område och därför skulle en
väl anpassad bebyggelse vara förskönande för hela omgivningen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 maj 2001, § 179, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Motionens förslag stämmer till stora delar överens
med förslag i kommande översiktsplan, vari föreslagits att skjutbanan med tillhörande strandområden samt delar av idrottsområdet Västra Mark omfattas av ett
förslag till ny bostadsbebyggelse. En närmare analys av områdets förutsättningar,
avgränsning och innehåll bör emellertid ske efter det kommande samrådsskedet i
översiktsplaneprocessen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 134, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Bo Palmgren (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Mark- och exploateringsenheten
Akten
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2000.686.219

§ 139
Svar på motion om Lyckebys gästgiveritraditioner
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2001, § 211, av
Sigurdh R Petersson (m), Jan-Åke Nordin (m) och Karin Brunsberg (m).
Motionärerna anser att det finns för få hotellrum och övernattningsmöjligheter i
Karlskrona och att detta borde beaktas i samband med framtida ändringar i centrala
Lyckeby. Önskvärt vore att kommunen planerar så att t.ex. gästgiveri- och övernattningsmöjligheter också blir möjliga i Lyckeby.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 maj 2001, § 178, lämnat
yttrande. Nämnden anser att det är utmärkt med en gästgiveriverksamhet i området
och att detta borde beaktas med tanke på Lyckeby/Vedeby-områdets expansion
samt planläggning av området mellan Verkövägen och Stationsvägen. Det aktuella
området håller på att detaljplaneras för att göra det möjligt att uppföra ett större
projekt för ytkrävande butiksetableringar med tillhörande stor parkeringsyta. Projektet har nått ett mycket konkret stadium och områdets ytor är nästan fulltecknade. Några byggmöjligheter finns kvar, varför kommunens exploateringsavdelning bör informeras om motionen för att ta upp frågan med bl.a. aktuell byggherre
för att efterhöra om möjlighet finns att hitta en tänkbar ”gästgiveriidkare”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 135, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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2000.260.425

§ 140
Svar på motion om åtgärder för att förebygga tinnitus och hörselskador
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2000, § 80, av
Tommy Olsson (kd) och Jan Johansson (kd). Motionärerna föreslår att
rekommendation för högsta ljudnivå skall tas fram för arrangemang i offentliga
lokaler.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2001, § 261,
lämnat yttrande. Socialstyrelsen har gett ut rekommendationer (SOSFS 1996:7) om
lämpliga gränsvärden för musik av olika slag. De nivåer som rekommenderas som
högsta nivåer är 100 decibel ekvivalent nivå och 115 decibel som maxljud. Barn
och ungdom upp i högstadiet är känsliga för extremt höga ljud eftersom deras
hörselorgan inte är helt utvecklat.
Vid en nyligen utförd undersökning gjord på sjuåriga elever hade 13 % tinnitus,
ungdomar och äldre hade cirka 30 % tinnitus eller hörselskador (varav lärare står
för 25 %). Lämplig information till arrangörer av musik är att använda
Socialstyrelsens häfte; Buller inomhus och höga ljudnivåer.
Miljö- och byggnadsnämnden har för egen del beslutat rekommendera arrangörer
som anordnar offentliga tillställningar för barn och ungdom under 16 år att de ej
utsätts för ljudnivåer överstigande 90 decibel ekvivalent nivå och 100 decibel som
maxljud, samt att personer äldre än 16 år ej utsätts för ljudnivåer överstigande 100
decibel ekvivalent och 115 decibel som maxljud. Nämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att skicka ut socialstyrelsens informationshäfte Buller
inomhus och höga ljudnivåer, samt att utföra ljudkontroller.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Jan Johansson (kd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Landstinget Blekinge
Akten
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2000.665.106

§ 141
Svar på motion om bättre service på Nättraby vårdcentral
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211, av
Tommy Olsson (kd). Motionären konstaterar att Nättraby samhälle växer kraftigt
och att det i sin tur ställer krav på offentlig service, infrastruktur och kommersiella
tjänster. I Nättraby upplevs idag servicen vid apoteket och vårdcentralen som otillräcklig, speciellt avseende telefon-, besöks- och öppettider. Motionären vädjar till
fullmäktige att besluta att kommunstyrelsen skall arbeta för bättre service i
Nättraby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juli 2001 lämnat yttrande
och beslutsförslag. För det förebyggande arbetet är vårdcentralen och apoteket
viktiga platser. Hög tillgänglighet innebär, förutom en hög servicenivå, ofta att
rådgivning och tidiga besök kan avlasta akutsjukvården. Detta till stor fördel såväl
för personen/familjen ifråga som utifrån resursförbrukningsaspekter.
Inom ramen för de samarbetsorgan som finns idag mellan Landstinget Blekinge
och Karlskrona kommun kommer dessa synpunkter att beaktas och följas upp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att med detta svar anse motionen besvarad, samt
2. att överlämna motionen och fullmäktiges beslut till Landstinget Blekinge för
kännedom.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2001-08-30

Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten
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2001.22.620

§ 142
Svar på motion om ”En skola fri från mobbning”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2001, § 5, av JanOlof Petersson (fp). Motionären relaterar till undersökningar av bl.a. Skolverket,
Barnombudsmannen och Brottsförebyggande rådet, vilka redovisar förekomst av
mobbning samt att antalet elever som upplever sig mobbade i skolan ökar. I
motionen föreslås att åtgärder mot mobbning skall vara av tre slag och betydligt
mer konkreta än kravet att ha en mobbningsplan på varje skola.
1. Skolan skall förebygga genom att
göra skolan meningsfull med kunskaper och höga förväntningar
införa olika former av konflikthantering
avskaffa lärarlös undervisning
stävja skolket
införa olika sanktionsformer för mobbare
2. Skolan skall åtgärda genom att
använda en mobbningsplan
informera föräldrar
splittra mobbargäng
3.
Skolan skall följa upp genom att
ge stöd åt dem som mobbar
införa fler små undervisningsgrupper.
Motionären avslutar med förslag att fullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra förslagen enligt ovan.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämn den 23 maj 2001, § 53
Utbildningsnämnden den 19 juni 2001, § 52
Nämnderna instämmer i motionens kärnfråga, d.v.s. att mobbning måste förebyggas, motverkas och hanteras när det förekommer. Detta måste ske på ett
strukturerat och för alla på skolan välkänt sätt.
Skolornas mobbningsplaner bör omfatta såväl förebyggande åtgärder som åtgärder
i händelse av mobbning samt hur uppföljning av incidenter skall göras. Att i
enlighet med motionen arbeta för en skola fri från mobbning är helt i linje med
läroplanens grundläggande värderingar. En mobbningsplan kan vara ett verktyg för
hur insatser och åtgärder och uppföljning skall göras. I grunden handlar det dock
om att omsätta lokala och nationella styrdokument i praktiskt vardagsarbete. Hur
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detta skall utföras är något varje rektor tillsammans med personal, elever och för
omyndiga elever även vårdnadshavare måste avgöra.
I utbildningsnämndens yttrande framgår att avskaffande av lärarlös undervisning
samt införande av fler små undervisningsgrupper, är frågor som ligger inom
rektorernas ansvar att organisera eller inte organisera utifrån rådande förutsättningar och behov. Att det skall kunna ges möjlighet att stänga av en mobbare från
skolan samt att ogiltig frånvaro skulle kunna skrivas in i elevens betyg är ingen
kommunal angelägenhet utan en fråga för riksdagen.
Inom utbildningsnämndens verksamhet pågår olika aktiviteter och insatser i ett
kontinuerligt arbete för att motverka och förebygga negativa attityder och
kränkande behandling t.ex. att värdegrundsfrågor tas upp i undervisningen vid
fortbildning och på temadagar.
Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet pågår olika aktiviteter och insatser
som mobbningsombudsmän (MOMBUS), EQ-samtal, kompissamtal, kamratstödjare, fadderverksamhet och trygghetsgrupper är exempel på detta. Som ett led i
projektet ”Tre år med barnkonventionen” pågår en kartläggning av om mobbningsplaner finns och hur de används.
Under våren 2001 kommer även en undersökning av göras, riktad mot elever som
går ut skolan år 2001 samt deras föräldrar. Genom denna kommer barn- och
ungdomsnämnden att få en bild av elevernas upplevelse av mobbning och hur
eleverna tycker att skolan agerar för att förhindra mobbning och annan kränkande
behandling. Med hänvisning till ovanstående redovisas att det som motionären
förespråkar pågår. Kartläggning och elevundersökning kommer att tydliggöra hur
det ser ut i vara skolor idag och om det finns behov av insatser för att förbättra
arbetet med att motverka och förebygga mobbning.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att uppmana rektorer att i samband med
fortbildning ta upp den nya lagstiftningen samt att man än mer fokuserar på att
hantera de problem som redan finns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2001, § 138, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Vinita Andersson läser en egen dikt om mobbning.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen.
Björn Fries (s), Kerstin Andersson (s) och Bengt Fröberg (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bo Palmgren (c), Peter Christensen (c), Claes Bothén (kd), Annicka Engblom (m)
och Gunilla Svensson (mp) yttrar sig.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof
Peterssons förslag om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen härmed är besvarad.
_______

2001-09-27

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde 27 september 2001
§ 143

Sammanträdets inledning

§ 144

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 145

Anmälningsärenden

§ 146

Inkomna motioner

§ 147

Inkomna interpellationer

§ 148

Finansiering av handlingsplan för fortsatt tillväxt i Karlskrona

§ 149

Svar på interpellation om att motion om turismsatsning hamnat i ”långbänk”

§ 150

Svar på interpellation om kommunens satsningar i Pottholmen

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 27 september 2001 kl 13.30-15.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s) kl 13-30-15.10 §§ 143-148
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Ola Johansson (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-15.45 §§ 143-149
Ann-Louise Rosell (s)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Björn Fries (s) kl 13.30-15.00 §§ 143-del av § 148
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m) kl 13.30-15.10 §§ 143-148
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m)
Günter Dessin (v)
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Britt-Marie Ekström (v)
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Kurt Lindman (v) kl 13.30-15.00 §§ 143- del av 148
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Peter Christensen (c)
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare

Tjänstemän
Sekreterare

Claes-Urban Persson (s)
Kjell Johansson (s)
Margita Landehag (s)
Åke Håkansson (s)
Annelie Svensson (s)
Dan Persson (s) kl15.25-15.50 §§ 149-150
Sune Johansson (s) kl 15.25-15.50 §§ 149-150
Björn Abramsson (m)
Harry Svensson (m)
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m) kl 15.25-15.50 §§ 149-150
Gösta Georgsson (v)
Jonas Sjölander (v)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Lars Gelderman (fp)
Ingela Gånedahl (mp)
Dan Persson (s) kl 13.30-15.25
Göran Pettersson (s)
Sune Johansson (s) kl 13.30-15.25
Bengt-Olof Karlsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Kerstin Boking (s)
Börje Pettersson (s)
Erik Gisslén (m) kl 13.30-15.25
Torbjörn Haraldsson (m) kl 13.30-15.15
kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson
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Utses att justera

Jan Lennartsson och Sylva Lilja

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 4 oktober 2001, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….. §§ 143-150
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………..
Birgitta Törnqvist

Justerande

……………………………………..
Jan Lennartsson

Justerande

……………………………………..
Sylva Lilja

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 oktober 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 143
Sammanträdets inledning
Ordförande för Karlskrona kommuns revisorer Bo Löfgren och auktoriserade
revisorn Nicklas Bremström, KPMG, informerar om revisionsprocessen
(revisionens uppgift enligt kommunallagen 9 kap).
Ordförande Bo Löfgren har med kallelsen till fullmäktige sänt ut en skrivelse och
en snabbenkät om revisionen. I arbetet med att utvärdera revisionens betydelse för
kommunens utveckling ställs några frågor avseende hur revisionens arbete
uppfattas och tillvaratas. Ordföranden samlar in enkätsvaren efter föredragningen.
_______

2001-09-27

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Löneadministrationen
Akten

6

2001.12.102

§ 144
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Cecilia Eklund (s) har med skrivelse den 9 september 2001 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden med omedelbar verkan,
samt
2. Filip Issal (fp) har med skrivelse inkommen 24 september 2001 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______

2001-09-27

Akterna

7

2001.210.214
2001.211.214

§ 145
Anmälningsärenden
a. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010815, § 315, att enligt fullmäktiges
delegationsbeslut antaga detaljplan för Aspö 4:126, Vandrarhemmet Aspö
Lotstorn, samt
b. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010815, § 318, att enligt fullmäktiges
delegationsbeslut antaga detaljplan för del av Karlskrona 6:59 och 6:60 m.fl.
(Kungsmarksplan).
_______

2001-09-27

Kommunstyrelsen

8

2001.362.313
2001.372.312
2001.388.100

§ 146
Inkomna motioner
1. Motion om fler papperskorgar under festivaler och marknader m.m. av Jörgen
Johansson (c),
2. Motion om cykelbana till Jämjö och Trummenäs, av Carl-Göran Svensson (m),
samt
3. Motion om god service för utveckling och expansion av Peter Christensen (c).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

2001-09-27

Kommunfullmäktige

9

2001.389.274
2001.390.256

§ 147
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
bostadsanpassningsbidrag, av Kent Lewén (fp), samt
2. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om tomträttsavtal fastigheten
Kölen 4, del av stadsägan 795 ombildad till Kölen 7, av Mats Lindbom (c).
_______

2001-09-27

Näringslivsenheten
Ekonomienheten
Akten

10

2001.370.140

§ 148
Finansiering av handlingsplan för fortsatt tillväxt i Karlskrona
Mot bakgrund av utvecklingen inom näringsliv, högskola m.m. har kommunen för
avsikt att ytterligare vässa och fokusera utvecklingsaktiviteterna inom området
näringsliv- och samhällsutveckling. Kommunen har mycket goda basförutsättningar för att utveckla den goda tillväxtmiljön för kunskapsintensiva företag,
internationalisering och en bra miljö för entreprenörer.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till en handlingsplan och
föreslagit kommunstyrelsen besluta för egen del att ge näringslivsenheten i
uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen i rapporten. Kommunstyrelsen
föreslås att hos kommunfullmäktige begära en utökad budgetram för kommunstyrelsens projektmedel med 5 mkr för år 2001.
Ekonomichef Bo Johansson har vid allmänna utskottets sammanträde den 4
september 2001 föredragit beslutsförslag om finansiering. I handlingsplanen
redovisas skälen för de begärda medlen. Avsatta medel för oförutsedda behov i
årets budget är redan ianspråktagen. Det återstår endast möjligheten att försämra
kommunens resultat från 36 mkr till 31 mkr. Ett sådant beslut medför att
amorteringstakten av kommunens låneskuld minskar i motsvarande mån. Med
hänsyn till dels de tilläggsbeslut som hittills beslutats, dels till nettolåneskuldens
hittillsvarande utveckling, finns det risk för att amorteringstakten blir 5 mkr lägre
än budgeterade 48 mkr d.v.s. 43 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
Att ge näringslivsenheten i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen i
rapporten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 september 2001, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att anvisa kommunstyrelsen 5 mkr för de åtgärder som framgår av bilagda
handlingsplan att täckas av en försämring av kommunens budgeterade resultat från
36 till 31 mkr.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m), Holger Olsson (c), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp),
Günter Dessin (v) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunfullmäktige
att anvisa kommunstyrelsen 5 mkr för de åtgärder som framgår av bilagda
handlingsplan att täckas av en försämring av kommunens budgeterade resultat från
36 till 31 mkr.
_______

2001-09-27

Akten

12

2001.349.210

§ 149
Svar på interpellation om att motion om turismsatsning hamnat i ”långbänk”
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 30 augusti 2001, § 124, av Jan-Olof Petersson (fp).
Mats Johansson (s) har den 17 september 2001 svarat på interpellationen.
Interpellanten Jan-Olof Petersson (fp) är ej närvarande vid sammanträdet.
Interpellationen tas upp vid nästa sammanträde.
_______

2001-09-27

Akten

13

2001.350.260

§ 150
Svar på interpellation om kommunens satsningar i Pottholmen
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 30 augusti 2001, § 124, av Carl-Göran Svensson (m).
Gerthie Olsson (s) har den13 september 2001 svarat på interpellationen.
Carl-Göran Svensson (m), Gerthie Olsson (s) och Sven-Otto Ullnér (m) yttrar sig.
_______

2001-10-25

1

Ärenden vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001
§ 151

Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige

§ 152

Kommunala val

§ 153

Anmälningsärenden

§ 154

Inkomna motioner

§ 155

Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen

§ 156

Upphörande av tomträtt för, samt försäljning av, fastigheten Saltö 2:3

§ 157

Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan samt begäran om investeringstillstånd

§ 158

Detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m.fl. i Lyckeby – antagande

§ 159

Köpe- och exploateringsavtal för etablering av affärscenter inom detaljplaneförslaget
för del av Lyckå 1:1 m.fl. fastigheter i Lyckeby

§ 160

Detaljplan för gång- och cykelväg för Trantorp-Stora Vörta (del av fastigheterna
Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m.fl.) Karlskrona kommun – antagande

§ 161

Detaljplan för del av södra Saltö, del av fasigheten Gäddan 3 m.fl. – antagande

§ 162

Balansförteckning över obesvarade motioner den 1 september 2001

§ 163

Svar på motion om diffentierade elevbidrag till rektorsområdena

§ 164

Svar på motion om kommunens samverkan med företag vid exempelvis
gatuavstängningar

§ 165

Svar på motion om bättre trafikmiljö på Trossö

§ 166

Svar på motion om etablering av dagis och fritids vid Skrävle skola

§ 167

Svar på motion om gatubelysning på p-plats intill Trädgårdsvägen i Jämjö

§ 168

Svar på motion om belysning på gångstråk i Nättraby

§ 169

Svar på motion om Bryggareberget, ett informationscentrum

§ 170

Svar på interpellation om att motion om turismsatsning hamnat i ”långbänk”

§ 171

Frågor

§ 172

Svar på interpellation om bostadsanpassningsbidrag

§ 173 Svar på interpellation om tomträttsavtal fastigheten Kölen 4 ombildad till Kölen 7
_______

2001-10-25

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 25 oktober 2001, kl 13.30-16.10

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Patrik Hansson (s) kl 13.30-15.45 §§ 151-172
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s) kl 14.10-16.10 §§ 159-173
Peter Johansson (s)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Björn Fries (s) kl 13.10-15.00 §§ 151-165
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Petersson (s) kl 14.20-16.10 §§ 162-173
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s) kl 13.30-15.00 §§ 151-165
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-15.50 §§ 151-172
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m) kl 13.30-15.45 §§ 151-172
Ulf Sennerlin (m)
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m)
Günter Dessin (v)
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v) kl 13.45-14.10 §§ 157-173
Kurt Lindman (v)
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Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Peter Christensen (c)
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

Tjänstemän

Kjell Johansson (s)
Göran Pettersson (s)
Erik Karlsson (s) kl 13.30-14.10 §§ 151-158
Margita Landehag (s)
Sune Johansson (s) kl 15.00-16.10 §§ 166-173
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-14.20 §§ 151-161
Per-Anders Nygård (s)
Åke Håkansson (s) kl 15.00-16.10 §§ 166-173
Annelie Svensson (s)
Börje Pettersson (s)
Kerstin Boking (s)
Anders Ovander (m)
Seved Lindén (kd)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp)
Erik Karlsson (s) kl 14.10-16.10
Sune Johansson (s) kl 13.30-15.00
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 14.20-16.10
Gert Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Åke Håkansson (s) kl 13.30-15.00
Harry Svensson (m)
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m) kl 13.30-15.50
Tore Zetterqvist (kd)
Ingela Abramsson (c)
Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
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Sekreterare

4

Laila Karlsson

Utses att justera

Jan-Anders Lindfors och Kurt Lindman

Justeringens plats och tid

Torsdagen den 1 november 2001 kl 13.30
Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….. §§ 151-173
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………….
Birgitta Törnqvist

Justerande

……………………………………….
Jan-Anders Lindfors

Justerande

……………………………………….
Kurt Lindman

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 november 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..

2001-10-25

Akten

5

2001.12.102

§ 151
Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen har vid sammanträde den 27 september 2001 utsett nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2002.
Nya ledamöter: Claes-Urban Persson (s), Gunilla Svensson (mp) och Ingela
Gånedahl (mp) som tidigare var ersättare i fullmäktige.
Nya ersättare: John-Erik Danerklint (s), Eva Mårtensson-Kangeman (mp) och
Anna-Lena Nilsson (mp).
Ordföranden hälsar dem välkommen till fullmäktige!
_______

2001-10-25

Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

6

2001.12.102

§ 152
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande beslutar fullmäktige att till och med
den 31 december 2002 utse:
Barn- och ungdomsnämnden
ersättare Annicka Andersson (s) efter Cecilia Eklund
Idrotts- och fritidsnämnden
ersättare Urban Sylvan (fp) efter Filip Issal
Kommunstyrelsen
ersättare Ingrid Trossmark (s) efter Lilian Petersson
Region Blekinge
ledamot Eva Mårtensson-Kangeman (mp).
_______

2001-10-25

Akterna

7

2001.382.006
2001.244.214
1998.184.214
2001.421.007
2001.422.007
2001.371.007
§ 153
Anmälningsärenden
a) Sammanträdesplan för år 2002,
b) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 010910 § 357 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av Gälbgjutaren 8 m.fl.
daterad 010910
c) Miljö- och byggnadsnämndens beslut010910 § 355 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av Sparre 7, Trossö,
Karlskrona kommun
d) Revisionsrapport 010913 – basgranskning av miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet
e) Revisionsrapport 011004 – granskning av Bowlinghallens verksamhet (idrottsoch fritidsnämnden)
f) Revisionen 011012 om resultat av enkät vid kommunfullmäktiges
sammanträde 010927
_______

2001-10-25

Kommunstyrelsen

8

2001.423.312
2001.445.210
2001.446.533
2001.448.024

§ 154
Inkomna motioner
1. Motion om gång- och cykelväg mellan Östra Torp och Lösens kyrka, av Claes
Bothén (kd),
2. Motion om kommunens strategiska markanvändning och detaljplanering av
Hästövarvets område, av Günter Dessin (v) och Britt-Marie Ekström (v),
3. Motion ”Håll skärgården levande” om utökad service gällande
skärgårdstrafiken av Jan-Olof Petersson (fp), samt
4. Motion om att arbetsgivaravgifterna skall redovisas på de kommunanställdas
lönebesked, av Jan Lennartsson (m) och Sigurdh R Petersson (m).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

2001-10-25

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

9

2001.15.042

§ 155
Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen
Utfallet per den sista augusti visar på ett positivt resultat om 77 mkr vilket är i
överensstämmelse med vad resultatet bör ligga på för att det budgeterade resultatet
(31 mkr) i det närmaste bör kunna uppnås. Detta är en viss förbättring gentemot
delårsbokslutet per den siste april då kommunen redovisade en negativ avvikelse
mot helårsprognosen med 7 mkr. Mindre försämringar finns hos socialnämnden
och äldrenämnden. Dessutom finns risken att reavinsten på fastighetsförsäljningar
inte når budgeterat resultat. Vidare beräknas reserven för löneökningar vara
tilltagen något i underkant.
Vid budgetberedningens sammanträde den 17 september 2001 uppdrog kommunstyrelsens ordförande till ekonomichefen och äldrechefen att skriva fram förslag
till ombudgetering av äldreförvaltningen med anledning av delårsbokslutet.
Förslaget innebär att äldrenämnden anvisas engångsanslag om 9 mkr för att täcka
ett befarat underskott under innevarande år.
Med utgångspunkt från föreliggande delårsbokslut per den 31 augusti 2001 jämte
budgetutfallsprognos för helåret 2001 föreslår kommunledningsförvaltningen
fullmäktige besluta i åtta attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 149, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till bifogat separat upprättat PM bevilja äldrenämnden ett
engångsanslag om 9 mkr för att täcka befarad negativ budgetavvikelse under
innevarande år,
2. att bevilja handikappnämnden ett tilläggsanslag om 1 mkr år 2001,
3. att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag om 2 mkr år 2001 för socialbidrag,
4. att täcka ovan angivna engångsanslag/tilläggsanslag inom den reviderade
resultaträkning som framtagits för år 2001 i samband med upprättande av
delårsbokslutet per den 31 augusti,
5. att anmoda äldrenämnden, handikappnämnden och socialnämnden att vidta
sådana åtgärder, som innebär att befarade negativa budgetavvikelser 2001 kan
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undvikas/begränsas, utan att kvalitén på servicen till kommuninvånarna
påverkas,
6. att reducera idrotts- och fritidsnämndens budgetram för år 2001 med 900.000
kronor med anledning av försenad driftstart för idrottshallen vid
Sunnadalsskolan,
7. att anmoda utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden att
återkomma vid budgetuppföljningen per den 31 oktober med förnyade
framställningar, om ökad undervisningsskyldighet i gymnasieskolan respektive
ändrad lagstiftning avseende arbetslösa föräldrars rättighet till kommunal
barnomsorg medför merkostnader utöver gällande budgetramar, samt
8. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2001.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2001-10-25

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

11

2001.368.253

§ 156
Upphörande av tomträtt för, samt försäljning av, fastigheten Saltö 2:3
Kommunen upplät 1999 fastigheten Saltö 2:3, belägen i norra delen av Saltö
fiskhamn, med tomträtt till företaget Saltö Kaj AB. I tomträttsavtalet finns en
option där kommunen förbinder sig att intill år 2004 försälja fastigheten i sin
helhet till företaget.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 104, föreslagit
fullmäktige besluta att tomträtten för rubricerade fastighet upphör genom
överenskommelse med tomträttsinnehavaren Saltö Kaj AB, samt att fastigheten
därefter överlåtes och försäljs till Saltö Kaj AB mot en köpeskilling av 328 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 151, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tomträtten för fastigheten Saltö 2:3 upphör genom överenskommelse med
tomträttshavaren Saltö Kaj AB, samt
2. att fastigheten Saltö 2:3 direkt därefter överlåts och försäljs till Saltö Kaj AB
mot en köpeskilling av 328.000 kronor.
Deltar ej i beslutet
Mats Lindbom (c) deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tomträtten för fastigheten Saltö 2:3 upphör genom överenskommelse med
tomträttshavaren Saltö Kaj AB, samt
2. att fastigheten Saltö 2:3 direkt därefter överlåts och försäljs till Saltö Kaj AB
mot en köpeskilling av 328.000 kronor.
_______

2001-10-25

Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

12

1999.177.291

§ 157
Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan samt begäran om
investeringstillstånd
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti 2001, § 70,
beslutat begära hos tekniska nämnden att rubricerade skola byggs om enligt
framtagen förprojektering, samt hos kommunstyrelsen begära medel för att täcka
de ökade driftskostnaderna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 103, beslutat
föreslå fullmäktige att anvisa 34 mkr till om- och tillbyggnaden, att anvisa 0,5 mkr
till övriga kostnader samt om omedelbart igångsättningstillstånd för projektet.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker i princip tekniska nämndens framställan
om dels medel (sammanlagt 34 mkr) för en om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan, dels ett omedelbart investeringstillstånd för projektet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2001
lämnat yttrande och beslutsförslag i fyra attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 152, tillstyrkt att
särskilt yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 152, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens framställan om en om- och tillbyggnad av
Sunnadalsskolan till en beräknad sammanlagd kostnad om 36 mkr,
2. att för innevarande år anslå 6 mkr till investeringen att täckas inom
kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2001 avseende om- och
tillbyggnad av skolor,
3. att dessutom finansieringen av såväl resterande investeringsbelopp om 28 mkr
som tillkommande driftkostnader skall prövas och fastställas i samband med
kommande beredning av budget för åren 2002-2004, samt
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart igångsättningstillstånd
för projektet.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m), med tillstyrkan av Patrik Hansson (s), Claes Bothén (kd),
Günter Dessin (v), Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Ann-Charlotte Svensson
(s), Mats Lindbom (c) och Ingela Gånedahl (mp), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt som tilläggsattsats: att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag
att de överytor som uppstår i samband med ombyggnationen utnyttjas på ett
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effektivt sätt, genom att annan pedagogisk verksamhet eller annan verksamhet
inom förvaltningen placeras där.
Bo Palmgren (c), Annicka Engblom (m) och Björn Fries (s) yttrar sig.
Deltar ej i beslutet
Bo Palmgren (c) deltar inte i beslutet.
Propositioner och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag i fyra attsatser. Därefter
beslutar fullmäktige bifalla Sigurdh R Peterssons m.fl. tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tillstyrka tekniska nämndens framställan om en om- och tillbyggnad av
Sunnadalsskolan till en beräknad sammanlagd kostnad om 36 mkr,
2. att för innevarande år anslå 6 mkr till investeringen att täckas inom
kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2001 avseende om- och
tillbyggnad av skolor,
3. att dessutom finansieringen av såväl resterande investeringsbelopp om 28 mkr
som tillkommande driftkostnader skall prövas och fastställas i samband med
kommande beredning av budget för åren 2002-2004,
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart igångsättningstillstånd
för projektet, samt
5. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att de överytor som uppstår i
samband med ombyggnationen utnyttjas på ett effektivt sätt, genom att annan
pedagogisk verksamhet eller annan verksamhet inom förvaltningen placeras
där.
_______

2001-10-25

Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Vägverket
Kommunens anslagstavla
Berörda
Akten

14

1998.467.214

§ 158
Detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m.fl. i Lyckeby - antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 2 juli t.o.m.
den 30 juli 2001. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10
september 2001, § 354, föreslagit fullmäktige besluta att anta planen.
Planområdet är beläget mellan Lyckeby centrum och stormarknaden Amiralen.
Det gränsar i sydväst mot slottsbackarna, i nordost mot befintlig bostadsbebyggelse och i sydost mot Gamla Slottsvägen. Planområdet omfattar cirka 17
hektar.
Planförslaget syftar främst till att skapa byggrätter för stormarknadsliknande
handel, kontor och icke miljöstörande småindustri i nära anslutning till stormarknaden Amiralen. Vidare medger förslaget en omdisponering och förbättring
av buss-, trafik- och parkeringssituationen mellan Amiralen och Stationsvägen.
Förslaget gör det möjligt att anlägga en rondell på Stationsvägen samt en gångoch cykeltunnel under densamma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 153, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m.fl. i Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yrkande
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m.fl. i Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______

2001-10-25

Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

15

1998.467.214

§ 159
Köpe- och exploateringsavtal för etablering av affärscenter inom
detaljplaneförslaget för del av Lyckå 1:1 m.fl. fastigheter i Lyckeby
Tekniska förvaltningen har en längre tid förhandlat om etablering av ett affärscenter, i form av s.k. storbutiker, på del av fastigheten Lyckå 1:1 m.fl. fastigheter
i anslutning till Slottsbacken, söder om Stationsvägen i Lyckeby.
Förhandlingarna har resulterat i dels ett förslag till detaljplan för området samt
dels bilagda förslag till köpe- och exploateringsavtal med TK Projekt AB om
både köp av mark, option och exploatering av marken söder om Stationsvägen för
ett större affärscenter under förutsättning av att detaljplanen vinner laga kraft.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 12 september 2001 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 september
2001 behandlat avtalet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 154, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun och TK Projekt AB (556556-2740) för dels försäljning av mark samt dels
exploatering av del av fastigheterna Lyckå 1:1 m.fl. i Karlskrona och inom
detaljplaneförslaget för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 i Lyckeby,
2. att bemyndiga tekniska nämnden att genomföra försäljningar av mark enligt
avtalet för etapp 1 och etapp 2, samt
3. att bevilja tekniska nämnden ett anslag på 4,2 mkr för byggande av en gångoch cykeltunnel under Stationsvägen enligt avtalets förutsättningar, vilket belopp
må täckas av inflytande av köpeskillingar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2001-10-25

Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Vägverket
Kommunens anslagstavla
Berörda
Akten

16

2001.80.214

§ 160
Detaljplan för gång- och cykelväg för Trantorp-Stora Vörta (del av
fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m.fl.) Karlskrona
kommun – antagande
Rubricerade plan har varit utställd för granskning under tiden 11 juni t.o.m. den 9
juli 2001. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 15 augusti 2001,
§ 311, föreslagit fullmäktige att anta planen.
Planens syfte är att förlänga cykelstråket åt väster så att det blir en bekväm, snabb
och så kort cykelväg som möjligt hela vägen från Trossö till Nättraby. Detta är ett
önskemål som betonats av bl.a. Cykelfrämjandet. Cykelvägen innebär även att man
når rekreationsområdet Skärva på ett miljövänligare sätt. I planförslaget löper
cykelvägen i huvudsak omedelbart söder om järnvägsspåret och tar inte i anspråk
någon jungfrulig mark. Den följer i huvudsak en befintlig äldre väg, ett nedlagt
järnvägsspår, en befintlig skogsväg och en åkerskiljande stenmur.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 155, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för gång- och cykelväg för delen Trantorp – Stora Vörta (del av
fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m.fl.) Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2001-10-25

Länsstyrelsen Blekinge län
Vägverket
Kommunens anslagstavla
Miljö- och byggnadsnämnden
De berörda
Akten

17

2001.90.214

§ 161
Detaljplan för del av södra Saltö del av fastigheten Gäddan 3 m.fl. –
antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning fr.o.m. den 5 juni t.o.m.
den 4 juli 2001. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 15 augusti
2001, § 314, föreslagit fullmäktige att anta planen.
Planområdet är beläget inom södra Saltö och utgör en areal om 3 hektar. Detaljplanen syftar till att medge en flexibel användning av området för olika verksamheter och innebär en anpassning till den utveckling som ägt rum det senaste
decenniet. Verksamhetsområdet på södra Saltö har tidigare dominerats av fiskehamnen och företag med anknytning till fisket, särskilt livsmedelsindustri. Numer
återfinns en blandning av verksamheter, där även handel och kontor ingår.
Detaljplanen medger en permanentning av vissa pågående och tillfälliga markanvändningar samt att verksamheterna kan förändras över tiden. Planområdet är
beläget med havskontakt. För strandområdet medför planförslaget en kraftig
minskning av byggrätten i gällande detaljplan, bl.a. genom att utfyllnad i vattnet
förhindras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 156, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad april 2001.
Yrkande
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad april 2001.
_______

2001-10-25

Samtliga nämnder
Akten

18

2001.161.004

§ 162
Balansförteckning över obesvarade motioner den 1 september 2001
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner. En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall
detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i fullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över
ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2001 lämnat
balansförteckning och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 157, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2001-10-25

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

19

2001.101.610

§ 163
Svar på motion om differentierade elevbidrag till rektorsområdena
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Bo Palmgren (c). Motionären föreslår att det från och med internbudgeten 2002
tillämpas ett differentierat bidragssystem, där rektorerna får kompensation för den
merkostnad som uppstår vid drift av mindre skolor. Rektorerna har sedan flera år
tillbaka framkastat tankar och förslag om nedläggning av skola i eget i område av
kostnadsskäl. Mest utsatta för dylika ”hot” har, enligt motionären varit Aspö och
Skrävle skolor.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti 2001, § 81,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 158, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att barn- och ungdomsnämnden, i det arbete som pågår kring en översyn av
den nuvarande resursfördelningsmodellen, beaktar motionen om eventuella
differentierade elevbidrag till rektorsområden, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2001-10-25

Tekniska nämnden
Näringslivsenheten
Akten

20

1999.492.149

§ 164
Svar på motion om kommunens samverkan med företag vid exempelvis
gatuavstängningar
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 1999, § 127, av
Jan Frick (m). Motionen avser behov av att skapa regelverk för att informationsoch samverkansplikt skall gälla vid trafikavstängning, vägarbeten och liknande
samt myndighetssamverkan vid anmälan d.v.s. vid anmälningsplikt till flera
myndigheter skall endast en myndighet behöva kontaktas.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande om informations- och
samrådsplikt vid markarbeten. Till dessa rutiner föreslås följande tillägg: att en
särskild samrådsgrupp mellan tekniska förvaltningen och näringsidkare bildas
bestående av representanter från tekniska förvaltningen, Centrumföreningen, KFH
och fastighetsägarna. I vissa fall adjungeras näringsidkare från det område som
föremål för schaktningsåtgärder.
Samrådsgruppens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för att schaktningsarbeten skall kunna genomföras med så liten inverkan som möjligt för näringsidkare och allmänhet. Samverkan ger dessutom ökade kunskaper och bättre
förståelse för de olika intressen/uppgifter parterna representerar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 159, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt tekniska nämnden att tillsätta en särskild samrådsgrupp enligt
kommunledningsförvaltningens förslag. I samrådsgruppen skall ingå
representanter från tekniska förvaltningen, Centrumföreningen, KFH
(Karlskrona företags- och hantverksförening) och fastighetsägarna. I vissa fall
adjungeras näringsidkare från det område som föremål för
schaktningsåtgärder, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2001-10-25

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

21

1999.720.510

§ 165
Svar på motion om bättre trafikmiljö på Trossö
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari 2000, § 5, av JanOlof Petersson (fp). Motionären föreslår att trafikmiljön på Trossö ses över med
syfte att förbättra situationen för alla slags trafikanter, att vid översynen ta hänsyn
till Vägverkets rapport om trafiksituationen på Trossö, att undersöka möjligheten
att införa s.k. parkeringsskivor samt att som ett första konkret steg förbjuda
parkering i norrgående riktning på N Smedjegatan från korsningen Ö Vittusgatan
fram till Skeppsbrokajen.
Remissinstanser
Miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträde den 9 augusti 2000, § 219
Tekniska nämnden vid sammanträde den 29 augusti 2000, § 91
Både miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden konstaterar i sina
respektive yttranden att trafikplaneringen ingår som en del i det pågående
översiktsplanearbetet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2001
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 160, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motionen, vad avser motionens tre första attsatser, skall anses besvarad med
hänvisning till vad kommunledningsförvaltningen anfört,
2. att förbjuda parkering på Norra Smedjegatans ena sida från korsningen Östra
Vittusgatan och fram till Skeppsbrokajen, samt
3. att uppdra till tekniska nämnden att genomföra åtgärden.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp), med tillstyrkan av Percy Blom (s) och Gerthie Olsson (s),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson (m), med tillstyrkan av Ingela Gånedahl (mp), Carl-Göran
Svensson (m) och Gunilla Ekelöf (fp), yrkar bifall till attsats 1 och avslag på
attsatserna 2 och 3.
Propositioner och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens attsats 1.

2001-10-25

22

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 2 mot Jan
Lennartssons avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag attsats 2.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 3 mot
Jan Lennartssons avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att motionen, vad avser motionens tre första attsatser, skall anses besvarad med
hänvisning till vad kommunledningsförvaltningen anfört,
2. att förbjuda parkering på Norra Smedjegatans ena sida från korsningen Östra
Vittusgatan och fram till Skeppsbrokajen, samt
3. att uppdra till tekniska nämnden att genomföra åtgärden.
_______

2001-10-25

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

23

2000.645.611

§ 166
Svar på motion om etablering av dagis och fritids vid Skrävle skola
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 29-30 november 2000, § 195,
av Jörgen Johansson (c) och Anne-Louise Rosell (s). Motionärerna tar upp den
positiva befolkningsutveckling som skett i området kring Sälleryd och Skrävle.
Skrävle skola har dock inte haft någon större elevökning. Anledningen till detta är
enligt motionärerna att barnomsorgsplatser och fritids saknas vid skolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti 2001, § 78,
lämnat yttrande. Nämnden uppger att diskussioner har förts inom förvaltningen att
utveckla verksamheten vid Skrävle skola till en verksamhet för barn i förskola,
fritidshem och skola f-år 2/3. Denna utvecklingsidé kommer att diskuteras vidare
inom förvaltningen. Under hösten kommer föräldrarna att inbjudas för att informeras och delta i diskussionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 161, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c) och Patrik Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______

2001-10-25

Tekniska nämnden
Förvaltningsbolaget PBA AB
Akten

24

2000.576.315

§ 167
Svar på motion om gatubelysning m.m. på p-plats intill Trädgårdsvägen i
Jämjö
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2000, § 179, av
Börje Nilsson (s). Motionären föreslår fullmäktige besluta att ge berörda instanser
i uppdrag att installera belysning, glesavverka skogsdungen samt utföra lämplig
belysning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 98, beslutat föreslå
fullmäktige att avslå motionen om ny gatubelysning på p-plats intill Trädgårdsvägen i Jämjö då kostnaderna ej ryms inom ramen för anslagna medel till gatubelysning samt att uppdra åt tekniska förvaltningen att utföra röjning och erforderlig
skyltning på nämnda plats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 162, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen om ny gatubelysning på p-plats intill Trädgårdsvägen i
Jämjö, då kostnaderna ej ryms inom ramen för anslagna medel till
gatubelysning,
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att utföra röjning och erforderlig skyltning
på nämnda p-plats,
3. att uppdraget finansieras inom tekniska nämnden budgetramar, samt
4. att uppmana Fastighetsbolaget PBA AB att anordna erforderlig belysning vid
p-platsen på Trädgårdsvägen i Jämjö.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) och Börje Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå motionen om ny gatubelysning på p-plats intill Trädgårdsvägen i
Jämjö, då kostnaderna ej ryms inom ramen för anslagna medel till
gatubelysning,
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att utföra röjning och erforderlig skyltning
på nämnda p-plats,
3. att uppdraget finansieras inom tekniska nämnden budgetramar, samt
4. att uppmana Fastighetsbolaget PBA AB att anordna erforderlig belysning vid
p-platsen på Trädgårdsvägen i Jämjö.
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Tekniska nämnden
Akten

25

2000.664.317

§ 168
Svar på motion om belysning på gångstråk i Nättraby
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211,
av Tommy Olsson (kd). Motionären vädjar till fullmäktige att besluta om att
belysning ska uppföras på motionsvägen Nättraby centrum – Tallholmen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 102, föreslagit
fullmäktige att avslå motionen om belysning av gångstråk i Nättraby då kostnaderna ej ryms inom nuvarande ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 163, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen, då kostnaderna inte ryms inom nuvarande ekonomiska ramar.
Sven-Otto Ullnér (m), Claes Bothén (kd) och Percy Blom (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen, då kostnaderna inte ryms inom nuvarande ekonomiska ramar.
_______

2001-10-25

Tekniska förvaltningen
Turistchefen
Kulturförvaltningen
Akten

26

2000.365.210

§ 169
Svar på motion om Bryggareberget, ett informationscentrum
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2000, § 123, av JanOlof Petersson (fp). Motionären föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att utveckla utsiktsplatsen på Bryggareberget enligt motionens intentioner
och att turistbyrån skall uppmuntras att utveckla sin verksamhet och införa
”turistlotsar” på stadens gator.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2001
sammanställt uppgifter från turism/näringsliv, tekniska förvaltningen, världsarvssamordnaren samt lämnat yttrande och föreslagit att motionen härmed är
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2001, § 164, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar återremiss.
Mats Johansson (s) yrkar avslag till återremissyrkandet och bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till motionen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kent
Lewéns yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
_______

2001-10-25

Akten

27

2001.349.210

§ 170
Svar på interpellation om att motion om turismsatsning hamnat i ”långbänk”
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 30 augusti 2001, § 124, av Jan-Olof Petersson (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 17 september 2001 svarat på
interpellationen.
Vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 149, bordlades ärendet
då interpellanten ej var närvarande vid sammanträdet.
Jan-Olof Petersson (fp) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
_______

2001-10-25

§ 171
Frågor
Holger Olsson (c) ställer fråga till utbildningsnämndens ordförande om
gymnasieelevers hemresa med ordinarie busslinje.
Kerstin Andersson (s) besvarar frågan.
_______
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2001-10-25

Akten

29

2001.389.274

§ 172
Svar på interpellation om bostadsanpassningsbidrag
Interpellationen ställdes till miljö- och byggnadsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 147, av Kent Lewén (fp).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 12 oktober 2001 svarat på
interpellationen.
Kent Lewén (fp) och Gerthie Olsson (s) yttrar sig.
_______

2001-10-25

Akten

30

2001.390.256

§ 173
Svar på interpellation om tomträttsavtal fastigheten Kölen 4 ombildad till
Kölen 7
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 27 september 2001, § 147, av Mats Lindbom (c).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 12 oktober 2001 svarat på
interpellationen.
Mats Lindbom (c), Kurt Lindman (v), Gerthie Olsson (s) och Bengt Fröberg (m)
yttrar sig.
_______
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Ärenden vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001
§ 174

Kommunala val

§ 175

Anmälningsärenden

§ 176

Inkomna motioner

§ 177

Inkomna interpellationer

§ 178

Uppföljning av rekonstruktion av Karlskronahem AB

§ 179 Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 28 november 2001, kl 08.30-18.45
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.30
Torsdagen den 29 november 2001, kl 08.30-17.25
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.30

Närvarande den 28 november 2001
Beslutande
Ordförande
Birgitta Törnqvist (s)
1:e vice ordf
Börje Nilsson (s)
2:e vice ordf
Evy Andréasson (kd)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s)
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell (s) kl 08.50-18.45 § 179 del av debatten
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Björn Fries (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 08.30-12.00 §§ 174-§179 debatt
Ann-Charlotte Svensson (s) kl 08.30-17.20 §§ 174-179 debatt
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s) kl 11.25-16.30 § 179 del av debatten
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m)
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Karin Brunsberg (m)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 08.30-11.50 § 174-179 del av debatt
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Britt-Marie Ekström (v)
Kurt Lindman (v)
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmgren (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Peter Christensen (c) kl 11.50-16.30 § 179 del av debatt
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Jane Pärlklo (fp) kl 16.40 § 179 del av debatt-BUN
Mikael Andersson (fp)
Gunilla Svensson (mp)
Ingela Gånedahl (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare

Erik Karlsson (s)
Dan Persson (s) kl 08.30-09.15 §§ 174-§ 179 del av debatten
Margita Landehag (s) kl 08.30-11.35 §§ 174-179 del av debatten,
samt kl 16.30-18.45 § 179 del av debatten-BUN
Sune Johansson (s) kl 13.30-18.45 § 179 debatt-BUN
Annelie Svensson (s)
Åke Håkansson (s)
Kerstin Boking (s)
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 17.20-18.45 § 179 grundl.beslut/BUN
Anders Ovander (m)
Harry Svensson (m) kl 08.30-10.00 §§ 174-179 debatt
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m) kl 10.30-18.45 § 179
Gösta Georgsson (v) kl 11.50-17.15 § 179 debatt
Jonas Sjölander (v) kl 17.20-18.45 § 179 grundl.besl/BUN
Ingela Abrahamsson (c) kl 08.30-11.50 §§ 174-179 del av debatt
samt kl 16.30-18.45 § 179 grundl.besl/BUN
Dan Persson (s) kl 09.15-18.45
Christer Sandström (s) kl 08.30-12.00
Göran Pettersson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Margita Landehag (s) kl 11.35-16.30
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Sune Johansson (s) kl 08.30-13.30
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 08.30-16.20
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Börje Pettersson (s)
Erik Gisslén (m) kl 08.30-10.30
Harry Svensson (m) kl 13.30-18.45
Gösta Georgsson (v) kl 08.30-11.50
Jonas Sjölander (v) kl 13.30-17.15
Inga Lill Siggelsten (kd) kl 08.30-16.30
Seved Lindén (kd)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp) kl 08.30-16.00
Tjänstemän
Sekreterare
Utses att justera

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson
Bengt Lindskog och David Nilsson

Närvarande den 29 november 2001
Beslutande
Ordförande
Birgitta Törnqvist (s)
1:e vice ordf
Börje Nilsson (s)
2:e vice ordf
Evy Andréasson (kd)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Ola Johansson (s)
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Björn Fries (s) kl 08.30-15.55 § 179 t.o.m. ÄN
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 13.30 fr.o.m. UN
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
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Magnus Johansson (s) kl 08.30-15.55 § 179 t.o.m. ÄN
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 16.00-17.25 § 179 fr.o.m. KF
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m) kl 08.30-16.05 § 179 t.o.m. ÖFN
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m) kl 16.05-17.25 § 179 fr.o.m. KF
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 08.30-11.40 § 179 t.o.m. MBN
Sylva Lilja (v) kl 13-30-17.25 § 179 fr.o.m. UN
Britt-Marie Ekström (v)
Kurt Lindman (v)
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd) kl 08.30-16.15 § 179 t.o.m. KF
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 08.30-16.20 § 179 t.o.m. KF
Peter Christensen (c) kl 08.30-15.45 t.o.m.del av ÄN
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Gunilla Svensson (mp)
Ingela Gånedahl (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Margita Landehag (s) kl 08.30-13.30 § 179 HN-TN
Erik Karlsson (s)
Dan Persson (s)
Sune Johansson (s) kl 15.55-17.25 § 179 fr.o.m.ÖFN
Göran Pettersson (s) kl 15.55 § 179 fr.o.m. ÖFN
Annelie Svensson (s)
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Åke Håkansson (s)
Kerstin Boking (s)
Anders Ovander (m) kl 08.30-16.05 § 179 fr.o.m. KF
Harry Svensson (m)
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m)
Jonas Sjölander (v) kl 11.40-17.25 § 179 fr.o.m. TN
Gösta Georgsson (v) kl 08.30-14.10 § 179 t.o.m. TN
Inga Lill Siggelsten (kd) kl 16.15-17.25 § 179 fr.o.m.räddn.förb.
Ingrid Hermansson (c) kl 16.00-17.25 fr.o.m. KF
Ingela Abrahamsson (c) kl 16.20-17.25 fr.o.m. fr.o.m. räddn.förb.
Övriga deltagare ersättare

Tjänstemän
Sekreterare

Göran Pettersson (s) kl 08.30-15.55
John-Erik Danerklint (s)
Margita Landehag (s) kl 13.30-17.25
Bengt-Olof Karlsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Börje Pettersson (s) kl 08.30-15.15
Inga-Lill Siggelsten (kd) kl 08.30-16.15
Seved Lindén (kd) kl 08.30-12.00
Tore Zetterqvist (kd) kl 13.30-17.25
Margareta Rodin (fp) kl 16.00-17.25
Eva Mårtensson-Kangeman (mp) kl 08.30-16.25
kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Bengt Lindskog och David Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
Fredagen den 7 december 2001, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………… §§ 174-179
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………….
Birgitta Törnqvist
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Justerare

………………………………………..
Bengt Lindskog

Justerare

……………………………………….
David Nilsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 december 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………….
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Berörd nämnd/styrelse
Akten

2001.12.102

§ 174
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande:
Barn- och ungdomsnämnden
ersättare Magnus Manhammar (s), efter Mattias Lindgren
Blekinge Länstrafik AB
ombud Rolf Andersson (s), efter Lilian Petersson
Region Blekinge
ledamot Sylva Lilja (v), efter Lohla De Bie.
_______
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2000.518.214
2001.64.007

§ 175
Anmälningsärenden
a) Länsstyrelsen Blekinge län beslut 011022 att lämna överklagande av
kommunfullmäktiges beslut 010222, § 27, att anta detaljplan för del av
Gullberna Park, del av fastigheten Gullbernahult 1 m.fl. utan bifall samt
fastställer fullmäktiges antagandebeslut, samt
b) Revisionens skrivelse 011016 till idrotts- och fritidsnämnden om beslutade
åtgärder avseende simhallarnas verksamhet. Revisionen önskar kompletterade
beslutade åtgärder med en tydlig tidplan
_______
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Kommunstyrelsen
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2001.456.026
2001.461.312
2001.500.210
2001.501.514

§ 176
Inkomna motioner
1. Motion om inrättande av en kommunal tjänst som massör, av Gunilla Ekelöf
(fp),
2. Motion om cykel- och gångväg till Kungsmarksområdet, av Gunilla Ekelöf (fp),
3. Motion om detaljplaneändring av markområde på Hästö för äldreboende/särskilt
boende, av Mats Lindbom (c), samt
4. Motion om redovisning av parkeringssituationen på Trossö, och tillämpning av
ny parkeringsnorm vid planläggning på Trossö, av Karin Brunsberg (m) och
Sigurdh R Petersson (m).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten
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2001.493.140

§ 177
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utnyttjande av medel som
anslagits för handlingsplan för fortsatt tillväxt i Karlskrona, av Sigurdh R
Petersson (m).
_______
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AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

§ 178
Uppföljning av rekonstruktion av Karlskronahem AB
Rekonstruktionsplanen beslutades av kommunfullmäktige i början av år 1999 och
skulle successivt genomföras under en treårsperiod. Inriktningen var att en förnyad
prövning skulle ske varje år mot bakgrund av hur företaget utvecklades. Nu återstår
att pröva sista steget i rekonstruktionsplanen. Hittills har bolaget erhållit 200 mkr
som kapitaltillskott av ursprungligen beräknade 300 mkr.
Styrelsen för AB Karlskronahem har den 10 oktober 2001 lämnat ett beslutsförslag
med tre stycken alternativ.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 23 oktober 2001, efter överläggningar med Karlskrona Moderbolag och AB Karlskronahem, föreslagit att
alternativ 3 skall gälla. Förslaget innebär att ytterligare kapitaltillskott inte är
nödvändiga med rekonstruktionsplanen. Bolagets och kommunens revisorer delar
också denna uppfattning. Vid denna bedömning har ej beaktats de nya krav på
marknadsvärdering som aktualiserades att eventuellt gälla fr.o.m. nästa år, med
anledning av ny internationell redovisningspraxis.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 november 2001, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inte utbetala ytterligare kapitaltillskott till AB Karlskronahem, samt
2. att en förnyad uppföljning av rekonstruktionsplanen skall göras efter
tertialbokslutet per den 31 augusti 2002 och att denna skall presenteras för
kommunstyrelsen och AB Karlskrona Moderbolag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

§ 179
Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för åren 2003-2004
Den s.k. förstärkta budgetberedningen har lämnat förslag till beslut om budget 2002
och planer 2003-2004. Budgetförslaget förutsätter oförändrad utdebitering för såväl
budgetåret 2002 som för planeringsåren 2003-2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 november 2001, § 168, för egen
del beslutat
1. att för 2002 ge äldrenämnden och handikappnämnden i uppdrag att upprätta
månadsbokslut för att följa upp verksamheten,
2. att anmoda samtliga nämnder att senast inför kommunstyrelsens sammanträde i
januari 2002 återkomma till kommunstyrelsen med investeringsplaner per objekt
för godkännande, innan de i budgeten angivna investeringsramarna får
ianspråktas, samt
3. att uppdra till personaldelegationen att redovisa resultatet av
löneförhandlingarna till kommunstyrelsens allmänna utskott.
-- -Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 november 2001, § 168, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta budget för 2002 och plan för 2003-2004 enligt budgetberedningens
majoritetsförslag.
Som underlag för kommunfullmäktiges beslut finns följande beslutsunderlag:
1. Kommunstyrelsens förslag till Budget 2002 och planer 2003-2004
(omslagsbild skärgårdsbåten Axel)
2. Socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetöverenskommelse
3. Fyrklöverns förslag till budget
4. Nämndernas förslag till budget (omslagsbild från Kungsholmen)
5. Bilagor till nämndernas förslag (omslagsbild från Marinmuseum)
6. Beslutsdokument med attsatser

ALLMÄN BUDGETDEBATT
onsdagen den 29 november 2001, kl 08.50-17.15
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v), Gerthie Olsson (s), Björn Fries (s), Christina
Mattisson (s), Bengt Lindskog (v), Rolf Andersson (s), Sylva Lilja (v), Kurt
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Lindman (v) och Claes-Urban Persson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget.
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp),
Ingela Gånedahl (mp), Annicka Engblom (m), Inge-Britt Elfner (m), Bo Palmgren
(c), Gunilla Ekelöf (fp), Jan Lennartsson (m), Jan Johansson (kd), Karin Brunsberg
(m), Gunilla Svensson (mp), Bengt Fröberg (m), Jörgen Johansson (c) och Mats
Mårtensson (m) yrkar bifall till fyrklöverns förslag till budget = (m), (kd), (c) och
(fp).

BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Samtliga belopp i attsatserna för nämnderna är uttryckta i 2000 års lönenivå och
2001 års prisnivå.
Samtliga belopp i attsatserna för huvudprogrammet Finansiering är beräknade
värden år 2002-2004
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Grundläggande beslut
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunrevisionen
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden (skattefinansierat)
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat)
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Huvudprogrammet Finansiering
Övergripande beslut

sid.
14-15
15-18
18-20
20-21
21
21-22
22-23
23-24
25-26
27
27-28
29
29-31
31
32
32-34
35-39
39-42

GRUNDLÄGGANDE BESLUT
Mats Johansson (s), Anders Ovander (m) och Kent Lewén (fp) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa som finansiella målsättningar att gälla under planeringsperioden:
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b)
c)
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att den löpande verksamheten skall finansieras med årets intäkter,
att investeringarna skall finansieras med egna medel,
att återbetalning av låneskulden skall ske med minst 1 % av skatteintäkter och
statsbidrag, samt

2. att fastställa kommunens utdebitering för år 2002 till oförändrat 21 kr 19 öre per
skattekrona.

____
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Yrkanden
Patrik Hansson (s) och Bengt Lindskog (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, samt bifall till fyrklöverns tilläggsattsatser 5, 6 och 7.
Claes Bothén (kd), Annicka Engblom (m), Bo Palmgren (c), Jan Lennartsson (m),
Jan-Olof Petersson (fp), Jan Johansson (kd), Mats Lindbom (c), Bengt Fröberg (m)
och Gunilla Svensson (mp) yrkar
1. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 635,35 miljoner kr för
verksamheten år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till barn- och ungdomsnämnden om likaledes
644,85 miljoner kr för år 2003 samt 655,65 miljoner kr för år 2004,
3. avslag
4. bifall kommunstyrelsens förslag
5. bifall kommunstyrelsens förslag
6. avslag
7. att ansöka hos regeringen att de medel som Karlskrona kommun erhåller för att
genomföra maxtaxeförslaget, får av kommunen användas för att ge föräldrar och
barn en ökad valfrihet,
7 A. att familjer med en inkomst av högst 8.000 kr/månad även framgent skall
vara avgiftsbefriade
7 B. avslag
8-12. avslag
13. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med fyrklöverns budgetförslag, samt
Tilläggsyrkanden:
1. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att ta fram ett förslag om skolpeng där
lokalkostnader ingår som en del,
2. att be barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för
godkännande av förskoleverksamhet och att införa full etableringsfrihet för
dessa utförare,
3. att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
resursfördelningssystem där timersättning utgår utifrån verksamhetsform och
där skillnader i huvudmannaskap inte påverkar det belopp som skall följa det
enskilda barnet,
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4. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda kostnader för att låta
elever som väljer annan skola än den av kommunen anvisade får busskort för
allmänna kommunikationer,
5. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att driva en nollvision mot
mobbning,
6. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att i samråd med skolorna ta fram
och sammanställa informationsmaterial om de olika skolorna för att informera
berörda inklusive nyinflyttade om de olika skolornas profil och arbete,
7. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att sätta fokus på åtgärder som
ger eleverna större möjligheter att erhålla behörighet för nationella program på
gymnasiet, samt
8. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att arbeta fram en organisationsmodell med utgångspunkt från den enskilda skolan/förskolan/enheten för att
därigenom tydliggöra rektorns roll och bättre tillvarata personalens initiativkraft
och därmed ge ett utökat inflytande för elever och föräldrar.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 1 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 1 röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 37 nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 1.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-6.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 7 mot
fyrklöverns förslag attsats 7 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 7 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 7 röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 37 nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag attsats 7, voteringsprotokoll bilaga 2.
Fullmäktige beslutar därefter enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 7 A och
B, samt 8-13.
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Därefter beslutar fullmäktige avslå fyrklöverns tilläggsyrkande 1-4.
Fullmäktige bifaller fyrklöverns tilläggsyrkande 5-7.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande 8 och finner att
fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka tilläggsyrkande 8
röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 nej-röster mot 37 ja-röster att avslå fyrklöverns
tilläggsyrkande 8, voteringsprotokoll bilaga 3.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut - Barn- och
ungdomsnämnden
1. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 627,5 miljoner kr för
verksamheten år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till barn- och ungdomsnämnden om likaledes
627,5 miljoner kr vardera åren 2003 och 2004,
3. att ånyo uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att till kommunstyrelsen löpande
göra en objektvis uppföljning, redovisning och avstämning av tillkommande
driftkostnader för respektive projekt beslutat i enlighet med fastställt program för
”Framtidens skola”,
4. att anslå erforderliga medel för merkostnader under år 2002 till följd av redan
beslutad om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan,
5. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att fullfölja planerna kring
skolbibliotek i Ramdala och Tving inom gällande ram,
6. att från år 2003 tillkommande ytterligare driftkostnader för ovan angivna tre nya
enheter tills vidare avsätts till kommunstyrelsens reserv för ”Framtidens skola”,
7. att införa maxtaxa inom barnomsorgen, gällande samtliga driftformer, från den
1 januari 2002, i princip i enlighet med reglerna i gällande lagstiftning, dock med
följande två undantag:
7 A. att familjer med en inkomst av högst 8.000 kr/månad även framgent skall
vara avgiftsbefriade, och
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7 B. att alla förskolebarn med en omsorgstid om maximalt 15 tim/vecka enbart
skall debiteras en avgift enligt gällande skolbarnomsorgstaxa,
8. att debitering av avgifter enligt den nya maxtaxan skall ske tolv månader per år,
9. att avgiftsreducering för dels barn med plats i såväl allmän förskola som vanlig
förskola, dels barn placerade enligt skollagen 2 kap 9 § skall ske i form av debitering enligt enbart gällande skolbarnomsorgstaxa, samt
10. att familjer som har barn placerade i både kommunal och enskild verksamhet
skall debiteras enligt maxtaxan för det/de barn som har kommunal barnomsorg,
11. att från år 2002 dimensionera Säkerhetsmarginalen med hänsyn tagen till det
eventuella behovet av medel för sådana merkostnader som är föranledda av maxtaxa
m.fl. reformer inom barnomsorgen men ej helt täcks av tillkommande statsbidrag,
12. att från år 2003 i budgeten tills vidare avsätta de extra statsbidragsmedlen för
ökat antal vuxna i skolan till en särskild reserv under kommunstyrelsen och ge barnoch ungdomsnämnden och utbildningsnämnden uppdraget att gemensamt presentera
förslag kring planerad användning,
13. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att driva en nollvision mot
mobbning,
14. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att i samråd med skolorna ta fram
och sammanställa informationsmaterial om de olika skolorna för att informera
berörda inklusive nyinflyttade om de olika skolornas profil och arbete,
15. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att sätta fokus på åtgärder som ger
eleverna större möjligheter att erhålla behörighet för nationella program på
gymnasiet, samt
16. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

_____
Torsdagen den 29 november 2001, kl 08.30

HANDIKAPPNÄMNDEN
Yrkanden
Jan-Erik Svensson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
fyrklöverns tilläggsyrkande.
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Jan-Åke Nordin (m), Kent Lewén (fp), Gunilla Svensson (mp) och Ingeborg
Palmberg (kd) yrkar bifall till fyrklöverns förslag
1. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 139,35 miljoner kr år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till handikappnämnden om likaledes 141,35
miljoner kr vardera åren 2003 och 2004,
3. att uppdra åt handikappnämnden att till den 1 april 2002 presentera såväl en
långsiktig plan för utbyggnad av särskilda boenden och ombyggnad av befintliga
boenden till fullvärdiga d:o som en lista med konkreta projekt för en omgående
igångsättning,
4. att godkänna den av handikappnämnden och äldrenämnden gemensamt
föreslagna uppdelningen från år 2002 av vissa av f.d. omsorgsnämndens tidigare
gemensamma kostnader, samt
5. att i övrigt anmoda handikappnämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med fyrklöverns budgetförslag.
Tilläggsyrkande
att uppdra åt handikappnämnden att utreda hur man kan genomföra en valfrihet för
personer med insatser enligt socialtjänstlagen på samma sätt som sker enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 1 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 1 röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 37 nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 4.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-5.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka tilläggsförslaget
röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 nej-röster mot 37 ja-röster att avslå tilläggsyrkandet,
voteringsprotokoll bilaga 5.
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Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut Handikappnämnden
1. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 135,4 miljoner kr år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till handikappnämnden om likaledes 135,4
miljoner kr vardera åren 2003 och 2004,
3. att uppdra åt handikappnämnden att till den 1 april 2002 presentera såväl en
långsiktig plan för utbyggnad av särskilda boenden och ombyggnad av befintliga
boenden till fullvärdiga d:o som en lista med konkreta projekt för en omgående
igångsättning,
4. att godkänna den av handikappnämnden och äldrenämnden gemensamt
föreslagna uppdelningen från år 2002 av vissa av f.d. omsorgsnämndens tidigare
gemensamma kostnader, samt
5. att i övrigt anmoda handikappnämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

_____
IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt som
tilläggsyrkande: att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningar för en större ridsportsanläggning.
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 samt
att nämnden skall bedriva sin verksamhet inom medelstilldelning i enlighet med
fyrklöverns budget.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-4 samt
tillstyrker Magnus Johanssons tilläggsyrkande.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Idrotts- och fritidsnämnden
1. att tilldela idrotts- och fritidsnämnden kommunbidrag om 42,4 miljoner kr för
verksamheten år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till idrotts- och fritidsnämnden om 42,6 miljoner
kr vardera åren 2003 och 2004,
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3. att för närvarande inte anslå några medel för om- och tillbyggnad av ishallen på
Vämö, dock att planeringsarbetet skall fortsätta för att söka finna alternativa
lösningar till drift och finansiering av ishallen,
4. att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en större
ridsportsanläggning, samt
5. att i övrigt anmoda idrotts- och fritidsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

____
KOMMUNREVISIONEN
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunrevisionen kommunbidrag om 1,6 miljoner kr för verksamheten år 2002, samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunrevisionen om 1,6 miljoner kr vardera
åren 2003 och 2004.

____
KULTURNÄMNDEN
Kulturnämndens ordförande Maj-Lis Nilsson (s) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Ingela Gånedahl (mp), Jan-Olof Petersson (fp), Mats Mårtensson
(m), Karin Brunsberg (m) och Harry Svensson (m) yrkar
1. att tilldela kulturnämnden kommunbidrag om 45,3 miljoner kronor för
verksamheten år 2002, samt
2. att anmoda kulturnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med fyrklöverns budget.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 1.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 1 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 37 nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag attsats 1, voteringsprotokoll 6.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-6.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Kulturnämnden
1. att tilldela kulturnämnden kommunbidrag om 43,9 miljoner kr för verksamheten
år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till kulturnämnden om 43,8 miljoner kr vardera
åren 2003 och 2004,
3. att anmoda kulturnämnden att år 2003 återbetala 100 tkr och år 2004 återbetala
75 tkr till sitt egna kapital,
4. att i en särskild investeringsreserv under kommunstyrelsen uppta medel för
ombyggnad av Konserthuset sommaren 2002,
5. att kulturnämnden tillförs särskilda, årliga medel för att även fortsättningsvis
löpande kunna arbeta med världsarvsfrågorna, samt
6. att i övrigt anmoda kulturnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

_____
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Yrkanden
Gerthie Olsson (s) och Kurt Lindman (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och avslag till tilläggsyrkandet.
Bengt Fröberg (m) yrkar att kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i
uppdrag att avveckla den kommunala tomtkön, samt att nettointäkten på ca 100.000
kronor överförs till miljöavdelningen
Tommy Olsson (kd), Gunilla Svensson (mp), Ingela Gånedahl (mp), Gunilla Ekelöf
(fp) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag:
att anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med fyrklöverns budget.
Propositioner
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag i fyra attsatser.
Därefter avslår fullmäktige tilläggsyrkandet om att avveckla tomtkön.
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Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om bostadsanpassningsbidrag.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Miljö- och byggnadsnämnden
1. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommunbidrag om 6,7 miljoner kr för
verksamheten år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till miljö- och byggnadsnämnden om 6,7 miljoner
kr vardera åren 2003 och 2004,
3. att godkänna att miljö- och byggnadsnämnden för utökad samverkan med
Karlskrona/Ronneby högskola får ta i anspråk 70 tkr av sitt ingående eget kapital
under 2002 och preliminärt 70 tkr vardera åren 2003 och 2004, samt
4. att anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

Sammanfattning av kommunfullmäktige beslut Miljö- och byggnadsnämnden, Bostadsanpassningsbidrag
att för bostadsanpassningsbidrag tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommunbidrag om 8,5 miljoner kr år 2002 samt planera för kommunbidrag om samma
belopp åren 2003 och 2004.

_____
SOCIALNÄMNDEN:
Yrkanden
Peter Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Björn Fries (s) och Åsa GybergKarlsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till fyrklöverns
förslag till budget.
Vice ordförande Ingrid Hermansson (c) yttrar sig.
Eva Abramsson (m), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Sigurdh R Petersson
(m) yrkar att fullmäktige beslutar enligt fyrklöverns förslag:
1. attsats 3, individ- och familjeomsorg, att anmoda socialnämnden att bedriva sin
verksamhet i enlighet med fyrklöverns förslag,
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3. att tilldela socialnämnden kommunbidrag med 35,8 mkr för socialbidrag år
2002, samt
4. att planera för kommunbidrag avseende socialbidrag om likaledes 36,3 mkr
vardera åren 2003 och 2004, samt
5. att uppdra åt socialnämnden att införa projektet arbetsgaranti i enlighet med
fyrklöverns budgetförslag.
Propositioner
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag - individ- och
familjeomsorg - attsatserna 1-3.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag – socialbidrag –
attsatserna 1-2.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande om arbetsgaranti och
finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsförslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 nej-röster mot 37 ja-röster att avslå tilläggsyrkandet,
voteringsprotokoll bilaga 7.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Socialnämnden individ- och familjeomsorg
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag år 2002 om 72,8 miljoner kr för
individ- och familjeomsorgen,
2. att planera för kommunbidrag till socialnämnden för individ- och familjeomsorgen om likaledes 72,8 miljoner kr vardera åren 2003 och 2004, samt
3. att anmoda socialnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Socialnämnden, socialbidrag
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 36,3 miljoner kr för socialbidrag år
2002, samt
2. att planera för kommunbidrag avseende socialbidrag om likaledes 36,3 miljoner
kr vardera åren 2003 och 2004.

_____
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TEKNISKA NÄMNDEN (skattefinansierat)
Yrkanden
Percy Blom (s), Mats Johansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt yrkar avslag till fyrklöverns tilläggsförslag 5, och
bifall till fyrklöverns tilläggsyrkande 1-4 med tillägg attsats 1: att försäljning skall
ske på affärsmässiga villkor, attsats 4: under förutsättning att kostnaden täcks med
150 tkr ur fullmäktiges anslag för oförutsett.
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag till fyrklöverns
tilläggsyrkande 1-3 samt bifall fyrklöverns tilläggsattsats 4 med Percy Bloms
tillägg.
Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m), Jörgen Johansson (c), Mats Lindbom (c),
Lennarth Svantesson (kd), Claes Bothén (kd) och Sigurdh R Petersson (m) yrkar
bifall till fyrklöverns förslag med Percy Bloms tillägg tilläggsattsatserna 1-4.
1. att tilldela tekniska nämnden en ram om 71.2 miljoner kr, inklusive 4 mkr för
ökat underhåll, för skattefinansierad verksamhet år 2002,
2. att planera för en ram till tekniska nämnden om 73,5 miljoner kr år 2003 och 74.8
miljoner kr år 2004, inklusive bidrag för ökat underhåll om 7 respektive 9 mkr,
3. att budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning om 26,0
miljoner kr år 2002 och planera för sådana intäkter om 6 miljoner kr år 2003 och
2004, samt
4. att anmoda tekniska nämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med fyrklöverns förslag.
Tilläggsyrkanden (med korrigeringar)
1. att ge tekniska nämnden uppdrag att utbjuda till försäljning ej tätortsnära skog
samt övriga fastigheter enligt upprättad försäljningslista samt att försäljning
skall ske på affärsmässiga villkor,
2. att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra inventering av panncentraler
utanför dagens fjärrvärmeområde med inriktning att stora delar av de medel som
idag används för oljeeldning, används offensivt för att skapa bättre miljö och
fler arbetstillfällen genom biobränsleeldning,
3. att tekniska nämnden får i uppdrag att på nytt inleda försöksverksamhet med
alternativa drivmedel,
4. att bidraget till enskilda vägsamfälligheter ökas med 4 procent i stället för 2
procent under förutsättning att kostnader täcks med 150 tkr ur fullmäktiges
anslag för oförutsett, samt
5. att uppmana tekniska nämnden att lägga ut egna verksamheter på entreprenad.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition uppställs: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 37 nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 8.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-4.
Fullmäktige bifaller fyrklöverns tilläggsyrkande attsatserna 1-4.
Fullmäktige avslår fyrklöverns tilläggsyrkande attsats 5.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-5 avgiftsfinansierad verksamhet.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Tekniska nämnden (skattefinansierat)
1. att tilldela tekniska nämnden en ram om 67,2 miljoner kr för skattefinansierad
verksamhet år 2002,
2. att planera för en ram till tekniska nämnden om 66,5 miljoner kr år 2003 och 65,8
miljoner kr år 2004,
3. att budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning om 6,0
miljoner kr år 2002 och planera för sådana intäkter om 4,5 miljoner kr år 2003, samt
4. att anmoda tekniska nämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
5. att ge tekniska nämnden uppdrag att utbjuda till försäljning ej tätortsnära skog
samt övriga fastigheter enligt upprättad försäljningslista samt att försäljning skall
ske på affärsmässiga villkor,
6. att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra inventering av panncentraler
utanför dagens fjärrvärmeområde med inriktning att stora delar av de medel som
idag används för oljeeldning, används offensivt för att skapa bättre miljö och fler
arbetstillfällen genom biobränsleeldning,
7. att tekniska nämnden får i uppdrag att på nytt inleda försöksverksamhet med
alternativa drivmedel,
8. att bidraget till enskilda vägsamfälligheter ökas med 4 procent i stället för 2
procent samt att kostnaderna täcks med 150 tkr ur fullmäktiges anslag för oförutsett.
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Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat)
1. att fastställa kommunstyrelsens förslag avseende färjeterminalen, småbåtsanläggningar, parkeringsanordningar, laboratorium samt vattenförsörjning och
avloppshantering,
2. att budgetera kommunbidrag för täckning av färjeterminalens årliga kostnader på
driftbudgeten med 11,1 miljoner kr år 2002 samt att planera för kommunbidrag om
9,7 miljoner kr år 2003 och 9,0 miljoner kr år 2004,
3. att medgiva tekniska nämnden att inom sin avgiftsfinansierade verksamhet ta i
anspråk eget kapital med 0,5 miljoner kr år 2002,
4. att planera för att tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet får ta i
anspråk eget kapital om 2,5 miljoner kr år 2003 och 3,8 miljoner kr år 2004, samt
5. att godkänna kommunstyrelsens förslag om oförändrad vatten- och avloppstaxa
år 2002.

_____
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Yrkanden
Kerstin Andersson (s), Ingegerd Holm (s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt avslag till fyrklöverns tilläggsyrkande 1 och bifall
till tilläggsyrkande 2.
Elisabet Peijne (m), Bo Palmgren (c), Jan-Olof Petersson (fp), Claes Bothén (kd)
och Ingela Gånedahl (mp) yrkar bifall till fyrklöverns förslag:
1. att tilldela utbildningsnämnden kommunbidrag om 165,05 miljoner kr för
verksamheten år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till utbildningsnämnden om likaledes 167,2
miljoner kr år 2003 och 167,55 miljoner kr år 2004,
3. avslag
4. avslag
5. att anmoda utbildningsnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med fyrklöverns budgetförslag.
Tilläggsyrkanden
1. att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utforma ett resursfördelningssystem
som följer elevens val för att uppnå rättvisa mellan olika utbildningssamordnare
och för att öka valfriheten för elever i enlighet med det borgerliga budgetförslaget, samt
2. att ge utbildningsnämnden i uppdrag att driva en nollvision mot mobbning.
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Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot fyrklöverns
förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
attsats 1.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 1 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 1 röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster mot 36 nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 9.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-5.
Fullmäktige beslutar att avslå fyrklöverns tilläggsyrkande 1 samt att tillstyrka
fyrklöverns tilläggsyrkande 2.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Utbildningsnämnden
1. att tilldela utbildningsnämnden kommunbidrag om 163,4 miljoner kr för
verksamheten år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till utbildningsnämnden om likaledes 163,4
miljoner kr vardera åren 2003 och 2004,
3. att dimensionera Säkerhetsmarginalen med hänsyn tagen till behovet av medel
för utökad basorganisation inom gymnasiala vuxenutbildningen från och med
läsåret 2002/2003,
4. att från år 2003 i budgeten tills vidare avsätta de extra statsbidragsmedlen för
ökat antal vuxna i skolan till en särskild reserv under kommunstyrelsen och ge barnoch ungdomsnämnden och utbildningsnämnden, gemensamt, uppdraget att
presentera förslag kring planerad användning, samt
5. att anmoda utbildningsnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
6. att ge utbildningsnämnden i uppdrag att driva en nollvision mot mobbning.

_____
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VALNÄMNDEN
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till fyrklöverns förslag:
1. att tilldela valnämnden kommunbidrag om 935 tkr för verksamheten år 2002,
samt
2. att planera för kommunbidrag till valnämnden om 60 tkr år 2003 och 575 tkr år
2004.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag attsats 1 och bifall till
fyrklöverns förslag attsats 2.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens attsats 1 och fyrklöverns förslag
attsats 2.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Valnämnden
1. att tilldela valnämnden kommunbidrag om 935 tkr för verksamheten år 2002,
samt
2. att planera för kommunbidrag till valnämnden om 60 tkr år 2003 och 575 tkr år
2004.

_____
ÄLDRENÄMNDEN
Yrkanden
Björn Fries (s) och Bengt Lindskog (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och avslag till fyrklöverns förslag.
Kent Lewén (fp), Sven-Otto Ullnér (m), Annicka Engblom (m) och Gunilla
Svensson (mp) yrkar enligt fyrklöverns förslag:
1. att tilldela äldrenämnden kommunbidrag om 459,85 miljoner kr år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till äldrenämnden om 467,85 miljoner kr år 2003
och 472,85 miljoner kr år 2004,
3. att 0,7 miljoner kr av ovan angivna kommunbidrag från år 2002 skall disponeras
för att ge de anställda inom äldreomsorgen fria arbetskläder,
4. att i princip genomföra maxtaxa och höjt förbehållsbelopp för pensionärer från 1
juli 2002 och att ge äldrenämnden i uppdrag att till våren 2002 återkomma med ett
detaljerat förslag till slutlig utformning av reglerna härför,
5. att godkänna den av äldrenämnden och handikappnämnden gemensamt
föreslagna uppdelningen från 2002 av vissa av f.d. omsorgsnämndens tidigare
gemensamma kostnader, samt
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6.att i övrigt anmoda äldrenämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med fyrklöverns budgetförslag.
Tilläggsyrkande
att ge äldrenämnden i uppdrag att senast den 1 juni 2002 redovisa för kommunstyrelsen ett förslag, där man lägger fram ett förslag på hur vi i kommunen kan
införa en äldrepeng.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 1 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 1 röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 36 nej-röster och en frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 10.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-6.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 nej-röster mot 36 ja-röster och en frånvarande att avslå
tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 11.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Äldrenämnden
1. att tilldela äldrenämnden kommunbidrag om 455,0 miljoner kr år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till äldrenämnden om 457,5 miljoner kr vardera
åren 2003 och 2004,
3. att 0,7 miljoner kr av ovan angivna kommunbidrag från år 2002 skall disponeras
för att ge de anställda inom äldreomsorgen fria arbetskläder,
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4. att i princip genomföra maxtaxa och höjt förbehållsbelopp för pensionärer från 1
juli 2002 och att ge äldrenämnden i uppdrag att till våren 2002 återkomma med ett
detaljerat förslag till slutlig utformning av reglerna härför,
5. att godkänna den av äldrenämnden och handikappnämnden gemensamt
föreslagna uppdelningen från 2002 av vissa av f.d. omsorgsnämndens tidigare
gemensamma kostnader, samt
6. att i övrigt anmoda äldrenämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

_____

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Yrkanden
Holger Olsson (c) Karl-Gustaf Johansson (m) och Birgit Hansson (c) yrkar bifall till
fyrklöverns förslag med tilläggsyrkande: att översyn av organisationen,
verksamheten och budgetramar inom överförmyndarnämnden utförs.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till Holger
Olssons tilläggsyrkande.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter tillstyrker
fullmäktige Holger Olssons tilläggsyrkande.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Överförmyndarnämnden
1. att tilldela överförmyndarnämnden kommunbidrag om 1,2 miljoner kr för
verksamheten år 2002, samt
2. att planera för kommunbidrag till överförmyndarnämnden om likaledes 1,2
miljoner kr vardera åren 2003 och 2004.
3. att översyn av organisationen, verksamheten och budgetramar inom
överförmyndarnämnden utförs.

______
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Yrkanden
Jan Johansson (kd), Claes Bothén (kd), Mats Mårtensson (m), Kent Lewén (fp)
yrkar bifall till fyrklöverns förslag:
1. att tilldela kommunfullmäktiges egna verksamheter (inklusive kommunalt
partistöd) kommunbidrag om 4,0 miljoner kr för år 2002, samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunfullmäktiges egna verksamheter
(inklusive kommunalt partistöd) om likaledes 4,0 miljoner kr vardera åren 2003 och
2004.
Mats Johansson (s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Kommunfullmäktige
1. att tilldela kommunfullmäktiges egna verksamheter (inklusive kommunalt
partistöd) kommunbidrag om 5,0 miljoner kr för år 2002, samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunfullmäktiges egna verksamheter
(inklusive kommunalt partistöd) om likaledes 5,0 miljoner kr vardera åren 2003 och
2004.

_____
KOMMUNSTYRELSEN
Ersättning till Räddningsförbundet
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) och Karin Brunsberg (m) yrkar bifall till fyrklöverns
förslag:
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 29,0 miljoner kr för ersättning
till Räddningsförbundet år 2002, samt
2. att planera för kommunbidrag för ersättning till Räddningsförbundet om likaledes
29,0 miljoner kr vardera åren 2003 och 2004.
Mats Johansson (s), Ola Johansson (s) och Ingela Gånedahl (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1 och 2.
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Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Kommunstyrelsen, Ersättning till Räddningsförbundet
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 29,3 miljoner kr för ersättning
till Räddningsförbundet år 2002, samt
2. att planera för kommunbidrag för ersättning till Räddningsförbundet om likaledes
29,3 miljoner kr vardera åren 2003 och 2004.

--KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till högskoleutbildning
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Kommunstyrelsen, stöd till högskoleutbildning
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 0,3 miljoner kr för stöd till
högskoleutbildningen år 2002, samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till högskoleutbildningen om likaledes
0,3 miljoner kr vardera åren 2003 och 2004.

--KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till kollektivtrafik
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen, stöd till kollektivtrafiken
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 20,5 miljoner kr för stöd till
kollektivtrafiken (inklusive färdtjänst) år 2002, samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till kollektivtrafiken (inklusive färdtjänst)
om 23,0 miljoner kr vardera åren 2003 och 2004.

---
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KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen
1. att tilldela kommunstyrelsens egna verksamheter kommunbidrag om 6,4 miljoner
kr för år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till kommunstyrelsens egna verksamheter om 6,4
miljoner kr vardera åren 2003 och 2004, samt
3. att anmoda kommunstyrelsen att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningsförvaltningen
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen
1. att tilldela kommunledningsförvaltningens verksamheter kommunbidrag om
55,6 miljoner kr för år 2002,
2. att planera för kommunbidrag till kommunledningsförvaltningens verksamheter
om 55,6 miljoner kr vardera åren 2003 och 2004,
3. att 0,5 miljoner kr av ovan angivna kommunbidrag från år 2002 skall disponeras
för fortsatt aktivt integrationsarbete,
4. att bevilja kommunstyrelsen årliga 10,0 miljoner kr för fortsatt intensifierat
arbete med näringslivs- och sysselsättningsbefrämjande åtgärder,
5. att anmoda kommunstyrelsen att genom effektivisering reducera kommunledningsförvaltningens övriga kostnader med 5,0 årliga miljoner kr, samt
6. att anmoda kommunstyrelsen att bedriva kommunledningsförvaltningens
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

_____
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Interna poster m.m.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, interna poster m.m.
att uppta ett belopp om 214,0 miljoner kr år 2002 för interna intäktsposter och att
planera för belopp avseende samma ändamål om 218,3 miljoner kr år 2003 och
221,3 miljoner kr år 2004.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Reserver för löne- och prisstegring
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, reserver för löne- och prisstegring
1. att tilldela nämnder och förvaltningar kompensation för allmän kostnadsökning
(löne- och prisstegring) med sammanlagt högst 108,8 miljoner kr år 2002,
2. att planera för kompensation till nämnder och förvaltningar för allmän
kostnadsökning (löne- och prisstegring) med preliminärt 166,6 miljoner kr
(ackumulerat) år 2003 och preliminärt 226,1 miljoner kr (ackumulerat) år 2004,
3. att bemyndiga kommunstyrelsen delegera till personaldelegationen att fördela
reserven för lönestegring,
4. att bemyndiga kommunstyrelsen delegera till kommunledningsförvaltningen att
vid behov fördela reserven för prisstegring till berörda nämnder, samt
5. att bemyndiga kommunstyrelsen delegera till kommunledningsförvaltningen att
utifrån personaldelegationens beslut om fördelning av löneökningarna fördela
beviljat anslag för löneökningar till berörda nämnder.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Pensioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, pensioner
att uppta ett anslag om 45,2 miljoner kr år 2002 för pensioner och att planera för
anslag till samma ändamål om 43,3 miljoner kr år 2003 och 41,5 miljoner kr år
2004.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Ökning av pensionsskulden
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, ökning av pensionsskulden
att uppta ett anslag om 46,6 miljoner kr år 2002 för ökningen av pensionsskulden
och att planera för anslag till samma ändamål om 48,2 miljoner kr år 2003 och 51,2
miljoner kr år 2004.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Fackliga uppdrag
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, fackliga uppdrag
att uppta ett anslag om 1,8 miljoner kr år 2002 för kommunens merkostnader med
anledning av fackliga uppdrag och planera för anslag till samma ändamål om 1,9
miljoner kr vardera åren 2003 och 2004.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Vissa reserver
Mats Johansson (s) yrkar med anledning av att 150 tkr används till enskilda vägar
(beslut i tekniska nämnden) så skall attsats 9 ändras till: att ställa 850 tkr årligen …..
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Mats Johanssons
ändringsyrkande.
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Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, vissa reserver
1. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsprojekt om
32,0 miljoner kr år 2002 och att planera för en motsvarande reserv om 32,0 miljoner
kr vardera åren 2003 och 2004,
2. att uppta en reserv om 0,4 miljoner kr år 2002 för eventuellt behov av att infria
borgensåtaganden och att planera för en motsvarande reserv om 0,4 miljoner kr
vardera åren 2003 och 2004,
3. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande om 0,3 miljoner kr år 2002
avseende konserthuslokalerna och att planera för en motsvarande reserv om 1,0
miljoner kr vardera åren 2003 och 2004,
4. att planera för en reserv om 1,4 miljoner kr vardera åren 2003 och 2004 avseende
”Framtidens skola”,
5. att initialt uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för ökad städfrekvens vid skolor m.m. om 0,5 miljoner kr år 2002 och att planera för en motsvarande reserv om 0,5 miljoner kr vardera åren 2003 och 2004,
6. att därefter fördela ut 2002 års reserv för ökad städfrekvens med 275 tkr till barnoch ungdomsnämnden, 125 tkr till utbildningsnämnden och 100 tkr till idrotts- och
fritidsnämnden,
7. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för ökat antal vuxna i
skolan om 4,3 miljoner kr år 2003 och 10,9 miljoner kr år 2004,
8. att planera för en reserv om 8,3 miljoner kr för diverse volym- och
kvalitetsökningar 2004 att fördelas ut på nämnderna i samband med budgetberedningen inför nämnda år,
9. att ställa 850 tkr årligen till kommunfullmäktiges förfogande för kostnader för
oförutsedda behov, samt
10. att ställa 0,9 miljoner kr årligen till kommunstyrelsens förfogande för kostnader
för oförutsedda behov.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Övrigt
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, övrig
1. att år 2002 införa en upplåningsavgift om 0,4 %, vilken skall belasta VA-verken
(det beräknade beloppet uppgår för närvarande till 1,2 miljoner kr per år), samt
2. att budgetera ökade intäkter från de kommunala aktiebolagen om 8,0 miljoner kr
år 2002 och att planera för budgetering av motsvarande intäkter om 8,0 miljoner kr
vardera åren 2003 och 2004.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Säkerhetsmarginalen
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, säkerhetsmarginalen
att uppta ett anslag om 10,0 miljoner kr år 2002 som s k säkerhetsmarginal och att
planera för anslag till samma ändamål om 14,9 miljoner kr vardera åren 2003 och
2004.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Avskrivningar
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, avskrivningar
att uppta ett anslag om 114,0 miljoner kr år 2002 för avskrivningar och att planera
för anslag till samma ändamål om 114,0 miljoner kr år 2003 och 110,0 miljoner kr
år 2004.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Skatteintäkter och statsbidrag
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, skatteintäkter och statsbidrag
att uppta ett belopp om 1.922,5 miljoner kr år 2002 för beräknade skatteintäkter och
statsbidrag och att planera för belopp om 1.997,6 miljoner kr år 2003 och 2.092,4
miljoner kr år 2004.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Finansnetto
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet, finansnetto
att uppta ett anslag om 31,7 miljoner kr år 2002 för finansiella kostnader (netto) och
att planera för anslag till samma ändamål om 35,8 miljoner kr år 2003 och 35,5 miljoner kr år 2004.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Ränta på pensionsskulden
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Huvudprogrammet Finansiering, ränta på pensionsskulden
att uppta ett anslag om 1,0 miljoner kr år 2002 för ränta på pensionsskuld och att
planera för anslag till samma ändamål om 2,0 miljoner kr år 2003 och 3,0 miljoner
kr år 2004.

_______

ÖVERGRIPANDE BESLUT
Yrkanden
Jan Johansson (kd) yrkar som ändringsyrkande attsats 7: att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2002 inhämta uppgifter från nämnder och styrelser för en
förenklad budgetuppföljningsrapport, innehållande prognos för beräknat ekonomiskt
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utfall, och vid behov föreslå korrigeringar för alla nämnder utom april och augusti
månader, samt att upprätta fullständiga delårsbokslut per 30 april och 31 augusti.
Sigurdh R Petersson (m) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med ändringsyrkande attsats 13: att fullfölja konkurrensutsättningsprogrammet för hela tekniska sektorn men att i fråga om välfärdsområdet i övrigt
övergå till ett kundvalssystem med en större valfrihet för den enskilde i enlighet
med fyrklöverns budgetförslag, samt två tilläggsyrkanden enligt fyrklöverns förslag:
1. att mer effektivt och intensifierat arbeta mot droger och drogmissbruk i
kommunen i ett aktivt samarbete med frivilligorganisationer, polis, kyrka
och föräldragrupper, där inriktningen skall vara att med samordnade insatser
kraftfullt åtgärda missbruksproblem och handel med droger, samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda vilka delar av bolagen som kan
avyttras och vilka som kan överföras till förvaltningsform.
Claes Bothén (kd), med tillstyrkan av Bo Palmgren (c), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Mats Johanssons tillägg attsats 12. Bothén yrkar bifall till
Sigurdh R Peterssons yrkande samt som tilläggsbeslut: att ge barn- och ungdomsnämnden och äldrenämnden i uppdrag att särskilt följa upp de ekonomiska
konsekvenserna av maxtaxebeslut och redovisa detta till kommunfullmäktige
kvartalsvis.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag till ändringsyrkande attsats 7 och 13, bifall till fyrklöverns tilläggsyrkande 1 samt bifall till
Claes Bothéns tilläggsyrkande. Johansson yrkar avslag till fyrklöverns tilläggsyrkande 2, samt yrkar som tillägg i kommunstyrelsens attsats 12 ”innehållande bl.a.
spridande av goda exempel”.
Peter Johansson (s) yrkar bifall till fyrklöverns tilläggsattsats 1.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-13.
Fullmäktige beslutar bifalla fyrklöverns tilläggsyrkande 1.
Därefter ställer ordförande proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande 2 och finner
att fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 nej-röster mot 37 ja-röster att avslå tilläggsyrkandet,
voteringsprotokoll bilaga 12.
Fullmäktige beslutar bifalla Claes Bothéns tilläggsyrkande.
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Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut –
Övergripande beslut
1. att för år 2002 fastställa ett utrymme för nya investeringar om 114 miljoner kr,
varvid sådana investeringar som är kostnadsberäknade till 1 miljon kr eller mer ej
får komma till utförande utan särskilt igångsättningsbeslut av kommunfullmäktige,
2. att låta förslaget till budget bygga på antagandet, att nettolåneskulden under 2002
minskar från 744 till 736 miljoner kronor, d.v.s. med 8 miljoner kronor,
3. att fastställa beloppsramen under 2002 för kommunstyrelsen enligt § 8 punkt 6 i
reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden),
4. att fastställa anslagsbindningsnivån i driftbudgeten för samtliga nämnder och
förvaltningar till nämndsvis netto, varvid undantag dock skall göras för socialbidrag
och bostadsanpassningsbidrag,
5. att vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag det är anslagsbeloppen,
som gäller, tills dess att kommunfullmäktige har förändrat målsättningarna eller
förändrat tilldelade medel,
6. att nämnder och styrelser själva skall svara för uppkomna negativa avvikelser
mot budgeten, varvid uppkomna negativa avvikelser överförs till nästa budgetår och
räntebelastas. (Om positiva avvikelser uppstår och nämnder och styrelser fullgjort
aktuella verksamheter etc., skall motsvarande princip gälla. Socialbidrag och
bostadsanpassningsbidrag skall undantas från ovannämnda principer),
7. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2002 inhämta uppgifter från nämnder
och styrelser för en förenklad budgetuppföljningsrapport, innehållande prognos för
beräknat ekonomiskt utfall och vid behov förslag till korrigeringar, per den 28 februari och 31 oktober samt att upprätta fullständiga delårsbokslut per den 30 april och
den 31 augusti,
8. att i övrigt godkänna och fastställa budgetberedningens förslag till budget för
Karlskrona kommun för år 2002, samt att uppmana samtliga berörda nämnder och
styrelser att kommungemensamt, aktivt verka för dess verkställighet när det gäller
ekonomiska resultat, mål och inriktning. (I genomförandet betonas särskilt det
kommungemensamma ansvaret över förvaltnings- och nämndsgränser),
9. att godkänna föreliggande planer för år 2003-2004,
10. att godkänna arvodesberedningens förslag till ändring av sammanträdesarvodena för politiskt förtroendevalda i kommunen, vilket redovisas på sidan 89 i
”Kommunstyrelsens förslag till budget 02 och planer 03-04”,

2001-11-28--29

42

11. att uppdra till nämnder och styrelser att prioritera arbetet med önskad sysselsättningsgrad, förändrad arbetsorganisation kring bl.a. 3.3-metoden m.fl. modeller,
12. att uppdra till samtliga nämnder att inom tilldelade budgetramar prioritera
behovet av åtgärder för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro, innehållande bl.a.
spridande av goda exempel,
13. att fullfölja konkurrensutsättningsprogrammet för hela tekniska sektorn, men att
i fråga om välfärdsområdet i övrigt, begränsa entreprenadverksamheten till att gälla
verksamhet där brukare eller anställda tar initiativ, eller där ny verksamhet skall
startas upp (redan upphandlad verksamhet skall fortsätta som tidigare),
14. att mer effektivt och intensifierat arbeta mot droger och drogmissbruk i
kommunen i ett aktivt samarbete med frivilligorganisationer, polis, kyrka och
föräldragrupper, där inriktningen skall vara att med samordnade insatser kraftfullt
åtgärda missbruksproblem och handel med droger,
15. att ge barn- och ungdomsnämnden och äldrenämnden i uppdrag att särskilt följa
upp de ekonomiska konsekvenserna av maxtaxebeslut och redovisa detta till
kommunfullmäktige kvartalsvis.

_____
Reservationer
Ledamöterna i Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centern och
Folkpartiet Liberalerna reserverar sig till förmån för Fyrklöverns budgetförslag.

_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2001
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Svar på motion om bättre öppettider på Posten i Nättraby
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Svar på motion om renoverings- och nyttjandeplan för ön Basareholmen
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Svar på motion om ökad valfrihet för föräldrar med små barn
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§ 196
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 20 december 2001, kl 13.30-18.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s) kl 13.30-17.00 §§ 180-189
Jan Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell (s) kl 13.30-17.00 §§ 180-189
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Björn Fries (s) kl 13.55-17.00 §§ 180-189
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s) kl 13.30-18.00 § 180-del av § 196
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s)
Kerstin Andersson (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (s)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.00 §§ 180-189
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Ulf Sennerlin (m) kl 13.30-18.00 § 180-del av § 196
Karin Brunsberg (m)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-14.35 § 180- del av § 185
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Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Britt-Marie Ekström (v) kl 14.20-18.15 §§ 186-197
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Peter Christensen (c) kl 13.30-16.40 § 180- del av § 189
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-16.05 §§ 180-189
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Annelie Svensson (s) kl 13.30-17.00 §§ 180-189
Göran Pettersson (s) kl 17.00-18.15 §§ 190-197
Dan Persson (s) kl 17.00-18.15 §§ 190-197
Margita Landehag (s) kl 17.00-18.15 §§ 190-197
Kerstin Boking (s) kl 17.00-18.15 §§ 190-197
Björn Abramsson (m)
Harry Svensson (m)
Anders Ovander (m) kl 13.30-18.00 § 180- del av § 196
Erik Gisslén (m)
Mats Mårtensson (m) kl 17.00-18.15 §§ 190-197
Gösta Georgsson (v)
Jonas Sjölander (v) kl 17.00-18.15 §§ 190-197
Ingela Abrahamsson (c)
Margareta Rodin (fp)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp) kl 13.30-17.30 §§ 180-192
Christer Sandström (s) kl 13.30-15.35
Dan Persson (s) kl 13.55-17.00
Göran Pettersson (s) kl 13.30-17.00
John-Erik Danerklint (s)
Margita Landehag (s) kl 13.30-17.00
Sune Johansson (s) kl 13.30-16.45
Bengt-Olof Karlsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
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Åke Håkansson (s) kl 13.30-16.30
Kerstin Boking (s) kl 13.30-17.00
Börje Pettersson (s) kl 13.30-16.30
Mats Mårtensson (m) kl 14.00-17.00
Torbjörn Haraldsson (m) kl 13.30-16.00
Jonas Sjölander (v) kl 16.15-17.00
Tjänstemän
Sekreterare

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Jan-Åke Nordin och Inge-Britt Elfner

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
Torsdagen den 27 december 2001, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………….… §§ 180-197
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………….
Birgitta Törnqvist

Justerare

………………………………………….
Jan-Åke Nordin

Justerare

………………………………………….
Inge-Britt Elfner

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 27 december 2001 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………..
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§ 180
Sammanträdets inledning
Sammanträdet inleds med att fullmäktiges ordförande och idrotts- och
fritidsnämndens ordförande Magnus Johansson delar ut stipendium och priser
enligt följande:

Kulturpris 2001
Annie Gylling har under året varit en oerhörd kraft inom amatörteaterverksamheten i Karlskrona. Hon har starkt bidragit till en nystart av Amatörteaterföreningen och har dessutom skrivit, producerat och även agerat i den angelägna
pjäsen ”att döda en själ” inom ramarna för barnkonventionens arbete. Hon är en
eldsjäl som får både barn, ungdomar och tjänstemän att flamma upp och engagera
sig i hennes goda idéer. Detta stipendium skall ses som en uppmuntran på den
långa, tuffa väg som Gylling slagit in på och som hon med bibehållen hetta
säkerligen kommer att avverka på bästa sätt.

Världsarvsstipendium
Ann-Christin Boman har mot bakgrunden av ett levande intresse för lokal och
internationell historia engagerat sig starkt i världsarvsfrågor i sin undervisning som
gymnasielärare. Skolans världsarvsundervisning har främjats genom Bomans och
hennes lärarkollegors insatser, i samarbete med företrädare för museer och andra
som arbetar med världsarv. Dessa insatser är viktiga för att kommande generationer skall kunna ta del av kulturarvet såväl i Karlskrona och Sverige i övrigt som
i andra delar av vår värld.
Världsarvsstipendium 10.000 kronor
Olle Melin har gjort mycket betydande insatser för att bevara och dokumentera
kulturarvet i Karlskrona. Han har gjort detta med ett starkt personligt engagemang
och mot bakgrunden av sitt yrkesverksamma liv inom Kustartilleriet och andra
militära enheter i Karlskrona. Melin har i tal, skrift och med musik, på ett
entusiasmerande och medryckande sätt, befrämjat allmänhetens kunskaper om
såväl historiska miljöer, militära och civila.
Världsarvsstipendium 10.000 kronor
Karlskrona fotoklubb har genom starkt engagemang och brinnande entusiasm
bidragit till att dokumentera World Heritage Youth Forum 2001. Fotoklubben har
även tidigare gjort värdefulla dokumentationer, exempelvis av Stumholmen och
andra delar av världsarvs- och stadsmiljöerna.
Världsarvsstipendium 20.000 kronor
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Kulturstipendiater 2001
Joakim Larnö bor i Karlskrona och har under de år han varit verksam som
konstnär uttryckt en utvecklad personlig stil. Han arbetar med keramik och
digitala medier. Larnö har under året som en av 37 anmälda från länet antagits till
den jurybedömda utställningen Sydosten. Nu vill Larnö gå vidare och arbeta med
ett konstprojekt med sociala, reflexiva dimensioner till vilket han kommer att
använda detta arbetsstipendium.
Irina Novokrescionova bor sedan några år tillbaka i Karlskrona. Hon är född i
Litauen och har en gedigen konstnärsutbildning med bland annat sex års studier på
konstakademin i S:t Petersburg. Novokrescionova har under sina år i Sverige med
stor framgång deltagit i ett flertal utställningar, både enskilt och i grupp. Hon
representerar med sitt uttryck en traditionell typ av måleri som hon behärskar
mycket bra, och är en god representant för spännande utbyte mellan Blekinge och
länderna på andra sidan Östersjön. att aktivt arbeta vidare på kontakter med sina
nygamla kollegor är en del av det detta arbetsstipendium skall användas till.
Lisette Nilsson går f.n. på Balettakademin i Göteborg. Nilsson är uppvuxen i
Karlskrona och började tidigt sin bana inom sång och dans. Har gått på dåvarande
Chapmansskolans estetiska program och hade en stor roll i den legendariska
uppsättningen av Fame. Direkt efter gymnasiet kvalificerade sig Nilsson, i hård
konkurrens med många sökande, till Balettakademins musikallinje i Göteborg.
Utbildningen är avgiftsbelagd och detta studiestipendium skall användas för att
kunna genomgå den treåriga utbildningen. Nilsson är en god förebild för många
ungdomar i Karlskrona med ambitioner inom musikalområdet.
Camilla Ekelöf (ej närvarande) är född och uppvuxen i Karlskrona. Hon dansade
under hela sin uppväxt och genomgick så småningom Balettakademin och
Danshögskolan i Stockholm. Ekelöf bor och arbetar framgångsrikt i New York,
Stockholm och Malmö som dansare, pedagog och koreograf. Hon gjorde nyligen
ett nyskapande samarbete med Marinens Musikkår ”Pojken på de sju haven”, som
mynnade ut i en omtyckt dans och musikföreställning för skolbarn i kommunen.
Ekelöf vill nu fortsätta att arbeta med föreställningar direkt skapade för barn och
ungdomar i Karlskrona kommun. Hon kommer att använda sitt arbetsstipendium
till detta. Ekelöf är en stor resurs för Karlskrona och är värd all uppmuntran i sin
vilja att återvända till sin födelsestad med ett engagemang och kunnande som
kommer många tillgodo.
Magnus Sennertag är född och uppvuxen i Karlskrona. Han började sin yrkesbana
med studier vid Lunds universitet. Valde sedan att studera mönsterkonstruktion,
tillskärning och teckning vid Malmö Tillskärarakademi. Efter genomgången utbildning har han arbetat med ett flertal produktioner för film, teater, dans, TV och
musik. Genom detta arbetsstipendium vill Sennertag vidareutveckla sitt yrkeskunnande. Han har mycket goda vitsord och referenser och har valt en spännande
yrkesinriktning där han får god användning för sina studier i både litteratur och
sömnad.
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Björn Olsson är född och uppvuxen i Karlskrona. Han var under många år elev
vid nuvarande Kulturskolan och spelade klarinett i Rödeby skolorkester,
Möllebacksblåset och Hemvärnets musikkår. Just nu utbildar han sig vid
Mälardalens Högskola och innehar f.n. en av de åtråvärda, nyinrättade studieplatserna vid Kammarmusiklinjen där han är den ende klarinettisten. Olsson får ett
studiestipendium för att kunna köpa instrument och fullfölja sin utbildning. Genom
sitt val av studier blir Olsson en del av Karlskronas genuina kulturarv inom blåsmusiken. Han spås en lysande framtid inom blåsmusiken och är därför en självklar
stipendiat.

Föreningsledarstipendiater
Thomas Werkström får stipendium för sitt fina arbete sedan början av 70-talet
inom Brottarklubben Atle. Han har varit den ledande profilen i föreningen som
jobbat långsiktigt, vilket innebär att klubben vunnit Pojkfyrstads både 1996 och
1997. Det har även blivit SM-tecken till föreningen som idag ligger i toppen av
div. 2 för seniorer. Werkström är en ledare med den riktiga klubbkänslan.
Föreningsledarpris 10.000 kronor
Christer Ericsson har som ansvarig för ungdomshandbollen i Flottans IF under ett
20-tal år bidragit till att föreningen idag i ungdomshandbollen engagerar ca 300
ungdomar, flickor som pojkar, i ett 20-tal lag.
Föreningsledarpris 10.000 kronor

Idrottsstipendiater
Anna Rehnholm, Carlskrona Golfklubb, har som 17-åring kvalificerat sig för spel
i Bankboken Tour Elit där spelarna kan vara upp till 21 år. Rehnholm är rankad
som 10:a bland Sveriges tjejjuniorer upp till 21 år, och satsar på en landslagsplats
nästa säsong. Stipendiet kommer att användas till ett tidigt träningsläger.
Rehnholm har, efter avslutad skolgång i Karlskrona där hon går på naturvetenskaplig linje med idrottsinriktning golf, som målsättning att studera vidare på
college i USA.
Idrottsstipendium 10.000 kronor
Magnus Arvidsson, KA 2 IF, är 18 år och kastar spjut för KA 2. Han har en
mycket framgångsrik säsong bakom sig där han ökat sitt personbästa med hela 13
meter till 63.84. Arvidsson tog SM-silver i JSM, vann Skol-SM och blev bäste
svensk i ungdomsfinnkampen. Arvidsson är mycket ambitiös och har själv ställt i
ordning en träningsbana i Ramdala för att på så sätt utnyttja tiden för ytterligare
träning på ett bra sätt. Han är målinriktad och har tillsammans med sin tränare PerEric Smiding lagt upp en utvecklingsplan för den fortsatta spjutkarriären.
Idrottsstipendium 10.000 kronor

Hilleröds vandringspris
(förslag lämnas av Karlskronaidrottens samorganisation)
Nadja Casadei, KA 2 IF, blev tilldelad idrottsstipendium år 2000. Hon har under
året utvecklats enligt den målsättning hon tillsammans med sin tränare i klubben
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lagt. Trots problem med skador efter halva säsongen tog hon JSM-guld i mångkamp. Casadei tog även SM-silver för seniorer trots sin ringa ålder. Hon kvalificerade sig även för JVM i mångkamp där hon tog en 11:e plats.
_______
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2001.174.111

§ 181
Anmälningsärenden
A. Länsstyrelsens beslut 011126 om valdistriktsindelning i Karlskrona kommun
_______
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2001.532.821
2001.541.312
2001.542.510
2001.543.005
2001.544.610
2001.551.512

§ 182
Inkomna motioner
1. Motion om ny idrottshall på Trossö, av Mikael Andersson (fp),
2. Motion om cykelvägar och cykelturism, av Peter Christensen (c),
3. Motion om trafiksituationen kring Nättrabyskolan, av Peter Christensen (c),
4. Motion om ökade möjligheter till information och bokning av olika
kulturevenemang via internet, av Günter Dessin (v),
5. Motion om ökad fysisk aktivitet i skolan, av Jan Johansson (kd), samt
6. Motion om en trafiksäkrare väg (vägbelysning utefter Torhamnsvägen), av
Lennart Svantesson (kd).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten
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2001.63.007

§ 183
Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på revisionens granskning
avseende transporter
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta förändring av nuvarande resepolicy. Uppdraget föranleds av en revision genomförd av KPMG den
26 januari 2001 i syfte att granska bl.a. bilersättningar. I uppdraget skall hänsyn tas
till de budgetdirektiv som angavs 1998 och som skäligen kan antas ingå i en
policy. Därtill bör policy vara tillämplig och stödja upphandling för resebyråtjänster.
Förslaget har reviderats utifrån tidigare förslag lämnat för remiss inom förvaltningarna. Remissvaren speglar en stor skillnad i bedömningen huruvida policy
skall finnas eller inte. Därtill uttalas i de fall man var överens om en policy, skilda
uppfattningar om den skall vara detaljstyrande eller inte.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 176, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen resepolicy,
2. att uppdra åt upphandlingsenheten att upphandla resetjänster enligt resepolicy,
samt
3. att överlämna åtgärder och kopior på policy till Revisionen.
Yrkande
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt som
tilläggsyrkande att Tjänsteresor skall ske på ett så trafiksäkert, ekonomiskt och
miljöanpassat sätt som möjligt. Det är av stor vikt att kommunens egna
verksamheter visar vägen och är en förebild. I övrigt skall kommunens miljöplan
och miljöpolicy gälla för alla resor i tjänsten i alla tillämpliga delar.
Propositioner
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter beslutar
fullmäktige enligt Gerthie Olssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagen resepolicy, med följande tillägg:
Tjänsteresor skall ske på ett så trafiksäkert, ekonomiskt och miljöanpassat sätt som
möjligt. Det är av stor vikt att kommunens egna verksamheter visar vägen och är
en förebild. I övrigt skall kommunens miljöplan och miljöpolicy gälla för alla resor
i tjänsten i alla tillämpliga delar,
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2. att uppdra åt upphandlingsenheten att upphandla resetjänster enligt resepolicy,
samt
3. att överlämna åtgärder och kopior på policy till Revisionen.
_______
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2001.477.430

§ 184
Måldokument för Agenda 21-arbetet i Karlskrona kommun – revidering
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 1998 att anta måldokument för Agenda
21-arbetet i kommunen. I anslutning till detta beslutade kommunstyrelsen den 7
april 1998 att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att återkomma med revidering av miljöplan och Agenda 21-dokumentet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 7 november 2001, § 434,
föreslagit fullmäktige att anta bilagda måldokument för Agenda 21.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 178, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta bilagda måldokument för Agenda 21.
Yrkande
Ingela Gånedahl (mp) yrkar återremiss.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs: Den som vill att ärendet skall
återremitteras röstar ja, den som vill att ärendet avgörs idag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 60 nej-röster mot nio ja-röster, två som avstår och fyra
frånvarande att ärendet skall avgöras idag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Därefter beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bilagda måldokument för Agenda 21.
_______
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2001.476.403

§ 185
Miljöplan för Karlskrona kommun
Förslaget till miljöplan har varit utställd under juli-september 2001. Miljö- och
byggnadsnämnden har vid sammanträde den 7 november 2001, § 435, föreslagit
fullmäktige att anta förslag till miljöplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 177, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till miljöplan för Karlskrona kommun med ändringar enligt ovan.
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), med tillstyrkan av Carl-Göran Svensson (m), Jan Johansson
(kd) och Gunilla Ekelöf (fp), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag
till Ingela Gånedahls yrkanden.
Ingela Gånedahl (mp) yrkar:
1. som tillägg punkt 6:
Kommunen illustrerar det nuvarande miljötillståndet som underlag för den fysiska
planeringen, genom att peka ut vilka områden som är mest belastade och där
”livsstilsåtgärder” för jord- och skogsbruk kan vara nödvändiga.
2. avslag till punkt 11, samt yrkar: För att undvika bullerstörningar i allmänhet och
för att minska risken för folksjukdomen tinnitus hos invånarna skall kommunen
utöva strikt kontroll av ljudnivån vid offentliga konserter samt indentifiera och
åtgärda andra miljöer och situationer där barn och ungdomar utsätts för skadliga
ljudnivåer.
3. övergripande miljöpolicy
- som en del i ansträngningarna att minska resursförbrukningen skall vikt läggas
vid att vegetarisk kost främjas i alla sammanhang, samt
4. avslag på yrkande i kommunstyrelsen punkt 7, 8 och 11.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till punkt 1 och 9 samt avslag punkt 7, 8 och 11 i
enlighet med yrkandet i kommunstyrelsen.
Birgit Hansson (c) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt bifall till Ingela Gånedahls tilläggsyrkande om buller (punkt 11).
Propositioner
Fullmäktige beslutar kommunstyrelsens förslag punkterna 1-15.
Därefter avslår fullmäktige Gånedahls tilläggsyrkande punkt 6 och 15.
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Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till miljöplan för Karlskrona kommun.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

§ 186
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2001 inhämta uppgifter för en förenklad budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger å erfarenheterna från tio av årets tolv månader.
Den reviderade budgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2001 för
kommunen som helhet skall bli positivt + 31.4 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 181,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreslagen ramjustering år 2001 mellan idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden avseende vissa administrativa kostnader samt medge
att denna fördelning av de administrativa kostnaderna skall utgöra grund för en
motsvarande fördelning år 2002 och framåt,
2. att först i samband med bokslutet för år 2001 ta ställning till kulturnämndens
respektive idrotts- och fritidsnämndens framställningar om att under år 2002 få ta i
anspråk kvarstående medel för vissa driftprojekt,
3. att först i samband med bokslutet avgöra huruvida den ekonomiska ramen år
2001 skall utökas för barn- och ungdomsnämnden med anledning av ändrad lagstiftning avseende arbetslösa föräldrars rätt till kommunal barnomsorg respektive
för utbildningsnämnden med anledning av ökad undervisningsskyldighet i
gymnasieskolan,
4. att anmoda handikappnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden att
snarast vidta åtgärder, som innebär att kostnaderna anpassas till de ramar som
respektive nämnder tilldelats för år 2002,
5. att uppmärksamma nämnderna på att någon kompensation för ökning av
semesterlöneskuld inte utgår, varför kostnaderna härför skall täckas inom
respektive nämnders ramar,
6. att uppmana handikappnämnden att vidta åtgärder för att för framtiden
eliminera sådana brister i den interna ekonomistyrningen som inneburit att det
uppstått kostnadsmässiga avvikelser mellan å ena sidan beviljade och å andra sidan
verkställda biståndstimmar, samt

2001-12-20

7. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

18

2001.188.291

§ 187
Återställning av idrottshall på Trossö
Behovet av ytterligare ytor för gympaundervisning aktualiserades innan brand på
Pottholmen. I och med branden blev läget akut samtidigt som det gavs möjlighet
att se över behov och läge. Placeringen på Pottholmen har tidigare påpekats inte
vara strategiskt för skolornas behov.
Pottholmen är ett område i omvandling. Övergripande plan för området är föremål
för samrådsprocess under oktober-december 2001 och för det aktuella området
anges i huvudsak bostäder och verksamhetslokaler. Räddningskåren för östra
Blekinge har också aktualiserat behov av ett mer strategiskt läge för sin verksamhet.
Mot bakgrund av det akuta behovet och ekonomin föreslår kommunledningsförvaltningen med skrivelse den 15 november 2001, i enlighet med tekniska
nämndens förslag att hemställa hos fullmäktige att återställa idrottshallen på
Pottholmen, samt att finansiering sker genom reglering av försäkring.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2001, § 141, föreslagit
fullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att återuppföra gymnastiksalen
på befintlig plats på Pottholmen inom ramen för försäkringsersättningen ca 5 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 185, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att återställa idrottshallen på Pottholmen, samt
2. att finansiera återställningen genom reglering av försäkring.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) och Carl-Göran Svensson (m) yrkar återremiss.
Mats Johansson (s) yrkar avslag till Sigurdh R Peterssons yrkande om återremiss
och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingela Gånedahl (mp) yttrar sig.
Günter Dessin (v), Gunilla Ekelöf (fp), Percy Blom (s), Claes Bothén (kd) och
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annicka Engblom (m) yrkar avslag.
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Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet. Fullmäktige beslutar
att ärendet skall avgöras idag.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
avslagsyrkandet. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för
återremissyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att återställa idrottshallen på Pottholmen, samt
2. att finansiera återställningen genom reglering av försäkring.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

§ 188
Renhållningstaxa 2002 för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2001 att tekniska nämnden från och
med den 1 januari 2002 har ansvaret för kommunens hushållsavfall. Tekniska förvaltningen har den 20 juni 2002 ingått ett avtal med Affärsverken som förlänger
Affärsverkens totalåtagande för kommunens hushållsavfall till som längst den 31
december 2003. I åtagandet ingår även framarbetande av budget och taxa. I renhållningstaxan 2002 föreslås en höjning för att täcka kostnaderna för insamlingsansvaret för elreturen, ökade kostnader för avfallsskatt avfallsstationerna samt
förslag på höjd avfallsskatt (57:50/tom).
Tekniska förvaltningen kommer att följa utfallet av den nya taxan, allt eftersom det
nya sorteringssystemet införs, och efter detta framarbeta renhållningstaxan för
2003.
Tekniska nämndens arbetsutskott har, efter delegation av tekniska nämnden, vid
sammanträde den 26 november 2001, § 140, föreslagit fullmäktige att godkänna
förslaget till renhållningstaxa för år 2002, daterad 20 november 2001 som utarbetats av Affärsverken AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till renhållningstaxa 2002.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______

2001-12-20

21

Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten
§ 189
Utökat behov av förskoleplatser
Maxtaxan, rätten till förskoleplats för barn till arbetslösa och föräldralediga, samt
andra omständigheter som t.ex. en ökning av barnkullarna samverkar så att
behovet av förskoleplatser ökar. Under första halvåret 2002 prognostiseras ett
behov av drygt 200 förskoleplatser. Delar av detta behov kan dock lösas inom
befintlig verksamhet. Den beräknade merkostnaden för år 2002 till följd av
föreslagen utökning av verksamheten uppgår sammanlagt till knappt 9,9 miljoner
kronor. Av dessa beräknas dock 6 miljoner kronor kunna finansieras av utökade
generella och riktade statsbidrag. Det erforderliga medelstillskottet/tilläggsanslaget
kan härmed begränsas till knappt 3,9 miljoner kronor. I kommunens budget för år
2002 finns upptaget en reserv för detta ändamål om drygt 4 miljoner kronor, vilken
således är tillräcklig för att täcka det nödvändiga medelstillskottet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2001, § 142, lämnat
yttrande och beslutsförslag i tre attsatser.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 3 december 2001, § 112,
lämnat yttrande och beslutsförslag i 10 attsatser.
Kommunstyrelsen har den 4 december 2001, § 187, för egen del beslutat
1. att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt nedan, bevilja
barn- och ungdomsnämnden ett omedelbart tillstånd att genomföra ovan angiven
investering i inventarier, samt
2. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att i samråd med övriga berörda
nämnder senast i juni månad 2002 återkomma med förslag till ytterligare
utbyggnad av förskoleverksamheten under år 2003 till följd av prognostiserad
volymökning.
Yrkanden
Patrik Hansson (s), Ingela Gånedahl (mp) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Claes Bothén (kd), Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c), Jan-Olof Petersson
(fp), Kent Lewén (fp), Harry Svensson (m) och Karin Brunsberg (m) yrkar:
1. att anslå 2,1 mkr för utbyggnad av förskola i Ramdala samt att ge omedelbart
investeringstillstånd för detta objekt,
2. att bifalla kommunstyrelsens förslag attsatserna 3-8 samt
3. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att lösa behovet av
förskoleverksamhet i enlighet med fyrklöverns förslag i barn- och
ungdomsnämnden.
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Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 1.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag attsats 1 röstar ja, den som vill bifalla fyrklöverns förslag attsats 1 röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 32 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 2.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-8.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 nej-röster mot 32 ja-röster och fyra frånvarande att
avslå fyrklöverns tilläggsyrkande, voteringsprotokoll bilaga 3.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, kristdemokraternas, centerpartiets och folkpartiets
ledamöter reserverar sig till förmån för fyrklöverns yrkande, bilaga 4.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anslå 7.900.000 kronor ur reserven för byggnadsinvesteringar i budget 2002
för uppförande av fyra förskoleavdelningar,
2. att investerings- och igångsättningstillstånd omedelbart meddelas,
3. att kostnaderna för investeringarna skall täckas av hyresmedel inom barn- och
ungdomsnämndens budgetram,
4. att bevilja barn- och ungdomsnämnden en ramutökning på 3,5 miljoner kronor
till följd av de ökade kostnaderna för lagstadgade rättigheter för barn till
arbetslösa och föräldralediga att erhålla förskoleplats att finansieras av i
motsvarande grad utökade statsbidrag,
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5. att dessutom bevilja barn- och ungdomsnämnden en ytterligare ramutökning
med 3,9 miljoner kronor för år 2002 för utbyggnaden av förskola för den
lagstadgade rätten till förskoleplats för barn till föräldralediga samt utökat
behov av förskoleplatser beroende på maxtaxan och ett ökat barnantal att
finansieras från avsatta medel i den särskilda säkerhetsmarginalen,
6. att samtidigt anslå medel för investering i inventarier med totalt 665.000
kronor att finansieras ur den särskilda reserven för byggnadsinvesteringar
i budget 2002,
7. att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra
erforderlig planändring för aktuellt område på Verkö, samt
8. att bemyndiga barn- och ungdomsnämnden att vid behov få återkomma med
förnyad framställan om ytterligare medel under år 2002 för erforderlig
utbyggnad av barnomsorgen till följd av ovan nämnda förändringar.
_______
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Akten

24

2000.667.106

§ 190
Svar på motion om bankomat i Nättraby centrum
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211, av
Tommy Olsson (kd). Motionären anser att det behövs en bankomat/uttagsautomat i
Nättraby samhälle, samt att kommunstyrelsen skall arbeta för bättre service i
Nättraby vad gäller banktjänster.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 september 2001, med
hänvisning till att det finns en uttagsautomat vid Föreningsspararbankens kontor i
Nättraby, på gaveln mot ICA-affären, föreslagit att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 189,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2000.666.106

§ 191
Svar på motion om bättre öppettider på Posten i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211, av
Tommy Olsson (kd). Motionären konstaterar att Nättraby är ett samhälle som
förväntas växa framöver. Detta ställer ökade krav på offentlig service, infrastruktur
och kommersiella tjänster. Samtidigt genomför Posten AB stora förändringar.
Motionären föreslår att kommunstyrelsen skall arbeta för bättre service i Nättraby
vad gäller Postens öppettider.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 190,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kulturnämnden
Akten
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2000.578.219

§ 192
Svar på motion om renoverings- och nyttjandeplan för ön Basareholmen och
dess byggnadsbestånd
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2000, § 179, av
Sven-Otto Ullnér (m). Motionären föreslår att fullmäktige ger uppdrag till
kommunstyrelsen att med förtur, tillsammans med Statens Fastighetsverk utarbeta
en renoverings- och nyttjandeplan för ön Basareholmen och dess byggnadsbestånd.
Världsarvssamordnaren har med skrivelse den 4 oktober 2001 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Både Länsstyrelsen Blekinge och Karlskrona kommun har vid
upprepade tillfällen påpekat för riksantikvarieämbetet och kulturdepartementet om
åtgärder för att bevara byggnader m.m. på ön Basareholmen som ingår i det av
Unesco utpekade världsarvsområdet. Länsstyrelsen, som i det här fallet är regional
tillsynsmyndighet, har i skrivelse till riksantikvarieämbetet påtalat den långsamma
handläggningen mellan Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 191,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge kulturnämnden i uppdrag, att tillskriva kulturdepartementet för att
uppmärksamma och påskynda handläggningen av såväl Basareholmen som övriga
utpekade befästningar både i avseende av nationellt skydd (statligt byggnadsminne) och förvaltarform, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Sven-Otto Ullnér (m) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten
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2001.100.610

§ 193
Svar på motion om ökad valfrihet för föräldrar med små barn
Motionen väcktes vid tullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Claes Bothén (kd). Motionären hänvisar bl.a. till FN:s barnkonvention artiklarna
7 och 18 vilka uttrycker att barn har rätt till att så långt möjligt bli omvårdat av
sina föräldrar samt att konventionsstaterna är skyldiga att ge lämpligt bistånd till
vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnens uppfostran.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti 2001, § 79,
lämnat yttrande och föreslår att motionen avslås. Nämnden menar att förslaget
i motionen beskrivs som ett alternativ till att införa maxtaxan. Det innebär att
ersättning till föräldrar enligt motionens förslag skall finansieras med det statsbidrag som kommunen kan få om maxtaxan införs. Villkor för att få bidraget är
att man i kommunen tillämpar en taxa för sin förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, som ligger inom de ramar som förordningen (SFS 2001:160) anger.
Finansiering av det som anges i motionen kan följaktligen inte göras med pengar
som avses för införande av maxtaxan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 192, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Claes Bothén (kd) med tillstyrkan av Annicka Engblom (m) och Jan Johansson
(kd) yrkar bifall till motionen.
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Claes Bothéns
yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten
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2000.528.611

§ 194
Svar på motion om taxekonstruktion för barnomsorgsavgift
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2000, § 162, av
Günter Dessin (v). Motionären föreslår att om en familj har en inkomst som gör att
deras barnomsorgsavgift för barn två och tre blir lägre om den räknas efter taxetabell än efter gällande taxekonstruktion, skall den lägre avgiften gälla.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 21 februari 2001, § 20,
lämnat yttrande och föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2001, § 193,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Günter Dessin (v) och Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 195
Frågor
1. Jan Johansson (kd) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
kommunen ansökt om medel av regeringens anslag för sanering och återställning
av förorenade områden. Hur har regeringen i så fall ställt sig till ansökan.
Gerthie Olsson (s) svarar.
2. Karin Brunsberg (m) frågar kommunalrådet Mats Johansson om upprättande
av nytt adressregister i kommunen.
Mats Johansson (s) svarar.
_______
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Akten

2001.493.140

§ 196
Svar på interpellation om utnyttjande av medel som anslagits till
handlingsplan
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 28-29 november 2001, § 177, av Sigurdh R Petersson (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 17 december 2001 besvarat
interpellationen.
Sigurdh R Petersson (m) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
_______

30

2001-12-20

§ 197
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar för det gångna året och önskar fullmäktiges ledamöter,
ersättare och tjänstemän en god jul och ett gott nytt år.
Börje Nilsson, 1:e vice ordförande, önskar ordföranden en trevlig jul- och
nyårshelg.
_______
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31 januari 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2002
§1

Avsägelser av kommunala val

§2

Anmälningsärenden

§3

Inkomna interpellationer

§4

Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik administration

§5

Affärsverken Karlskrona AB, Förändrat utfall för fjärrvärmeinvestering

§6

Förlängning av konsortialavtal med Affärsverken Karlskrona AB

§7

Ändring av Vårdförbundets Blekinges förbundsordning

§8

Exploateringsavtal för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1), Nättraby

§9

Detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1) Nättraby – antagande

§ 10

Svar på motion om gratulationsbrev till barnfamiljerna samt gratischeck till
föräldrautbildning

§ 11

Svar på motion om ”Hur ska jag välja för att kunna studera vidare? Högskoleblock kan vara
svaret”

§ 12

Svar på motion om bussförbindelse Fågelmara-Jämjö

§ 13

Svar på motion om cykelvägar i Nättraby

§ 14

Svar på motion om småbåtshamn/marina samt område för vinterförvaring och underhåll av
småbåtar

§ 15

Svar på motion om ytor för lek och idrott m.m.

§ 16 Frågor
_______

31 januari 2002

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 31 januari 2002, kl 13.30-14.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd) deltar ej i beslut § 4
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Jan-Erik Svensson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Kerstin Andersson (s)
Bo Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m) deltar ej i beslut § 4
Karl-Gustaf Johansson (m) “
Eva Ottosson (m)
”
Christina Olausson (m)
”
Carl-Göran Svensson (m)
”
Annicka Engblom (m)
”
Sven-Otto Ullnér (m)
”
Eva Abramsson (m)
“
Jan-Åke Nordin (m)
“
Inge-Britt Elfner (m)
”
Elisabet Peijne (m)
”
Ulf Sennerlin (m)
”
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Britt-Marie Ekström (v)
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd) deltar ej i beslut § 4
Tommy Olsson (kd)
”
Lennart Svantesson (kd)
”
Jan Johansson (kd)
”
David Nilsson (kd)
”
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Ingeborg Palmberg (kd) deltar ej i beslut § 4
Mats Lindbom (c)
”
Jörgen Johansson (c)
”
Bo Palmgren (c)
”
Birgit Hansson (c)
”
Holger Olsson (c)
”
Kent Lewén (fp)
”
Jan-Olof Petersson (fp)
“
Gunilla Ekelöf (fp)
“
Jane Pärlklo (fp)
“
Mikael Andersson (fp)
“
Gunilla Svensson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare

Dan Persson (s)
Erik Karlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Margita Landehag (s)
Sune Johansson (s)
Åke Håkansson (s)
Kerstin Boking (s)
Anders Ovander (m) deltar ej i beslut § 4
Björn Abramsson (m)
“
Harry Svensson (m)
“
Mats Mårtensson (m)
”
Erik Gisslén (m)
”
Ingela Abrahamsson (c)
”
Gösta Georgsson (v)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp)
Christer Sandström (s)
Göran Pettersson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Börje Pettersson (s)
Lennarth Ivarsson (m)
kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Christina Olausson och Tommy Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
torsdagen den 7 februari 2002, kl 13.30
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Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 1-16
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Birgitta Törnqvist

Justerare

……………………………………………
Christina Olausson

Justerare

…………………………………………..
Tommy Olsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 februari 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

5

2002.23.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Peter Andheim (m) har med skrivelse den 11 januari 2002, med omedelbar
verkan, avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare
i utbildningsnämnden.
2. Björn Fries (s) har med skrivelse den 22 januari 2002 avsagt sig uppdragen
som vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd med tillhörande
följduppdrag från och med den 15 februari 2002, samt uppdragen som
ordförande i äldrenämnden och ledamot i kommunfullmäktige från och med
den 1 april 2002.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Akterna

6

1997.146.403
2000.6.400
2002.11.406
2001.557.007
2001.558.007
1998.467.214
2002.18.106
§2
Anmälningsärenden
a) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 011212
§ 464 Uppföljning av Miljö 2000
§ 467 Förslag till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen år 2002
§ 468 Förslag till taxor för verksamhet inom miljöbalkens område år 2002
§ 469 Förslag till taxa för tillsyn av jordbruksföretag i enlighet med
miljöbalken och djurskyddslagen år 2002
b) Revisionsrapport 011211 Granskning av kommunhälsan
c) Revisionsrapport 011211 Granskning av sektionen för försörjning, introduktion
och arbete inom socialnämnden
d) Länsstyrelsen Blekinge län 011221 beslut att fastställa kommunfullmäktiges
beslut 011025, § 158, om antagande av detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av
Vedeby 8:7 m.fl. i Lyckeby
e) Region Blekinge – 52 år av kommunal samverkan i Blekinge
f) Olle Melin skickar ett varmt tack för det världsarvsstipendium han fick den
20 december 2001 i kommunfullmäktige
g) Jan-Olof Petersson, Folkpartiet liberalerna, tackar fullmäktige för vänlig
hågkomst på 50-årsdagen
_______

31 januari 2002

Akterna

7

2002.45.246
2002.53.246

§3
Inkomna interpellationer
Fullmäktige beslutar att följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid
nästkommande sammanträde:
1. Interpellation till kulturnämndens ordförande Maj-Lis Nilsson om namnsättning s.k. belägenhetsadresser, uppdrag och utfall, av Mats Lindbom (c),
2. Interpellation till kulturnämndens ordförande om direktiv vid upprättande av
nytt adressregister för landsbygden (att god ortnamnssed enligt kulturminneslagen skall iakttagas), av Karin Brunsberg (m).
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Personalenheten
Akten

8

2000.490.001

§4
Förslag till ändrad organisation för icke nämndsspecifik administration
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29-30 november 2000, § 192, vid
beslut om budget, uppdragit åt kommunstyrelsen att besluta om inrättande av en
gemensam administrativ enhet för inte nämndspecifik administration. Kommunstyrelsen lämnade uppdraget till en genomförandegrupp.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 december 2001, efter
Genomförandegruppens förslag, utarbetat ett förslag till ramjustering. Förslaget har
framtagits i samverkan med förvaltningscheferna. Med anledning av pågående
revisionsförhandlingar har vissa kostnader beräknats schablonmässigt. Tekniska
justeringar kan därför behövas göras när ramjusteringen genomförs. Underlaget för
ramjustering beräknas utifrån de personella förhållanden som gäller för närvarande
och omfattar personalkostnader och overheadkostnader exkl. lokaler och förbrukningsartiklar. Lokaler tillhandahålls av respektive förvaltning. Vissa förstärkningar
håller på att genomföras inom barn- och ungdomsförvaltningen, äldreförvaltningen, handikappförvaltningen, idrotts- och fritidsförvaltningen samt kulturförvaltningen. Dessa förstärkningar har även medräknats i ramjusteringen. Beloppen är
beräknade på ett kalenderår varför under 2002 föreslås en ramjustering av endast
11/12-delar. Inför budget 2003 får återstående ramjustering ske.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 januari 2002, § 8, för egen del
beslutat
1. att införa genomförandegruppens föreslagna organisation från och med den
1 februari 2002 med undantag av överföring av intendenterna inom barn- och
ungdomsförvaltningen,
2. att delegera till ekonomi- respektive personalchef beslut i alla ekonomirespektive personaladministrativa rutiner som rör kommunens förvaltning,
3. att fastställa kommunledningsförvaltningens organisation enligt bilaga 2, samt
4. att uppdra till personalchefen besluta om erforderliga personalförändringar
mellan förvaltningarna efter sedvanliga överläggningar med personalorganisationerna.
--Deltar ej i beslutet
Moderata samlingspartiets, kristdemokraternas, folkpartiet liberalernas och
centerpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.
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Yrkanden
Mats Johansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att från och med den 1 februari 2002 ramjustera nedanstående belopp
i budget 2002 från:
Barn- och ungdomsnämnden
3.361.799 kkr.
Utbildningsnämnden
2.438.076 kkr.
Äldrenämnden
3.124.379 kkr.
Socialnämnden
939.274 kkr.
Handikappnämnden
1.045.137 kkr.
Kulturnämnden
1.196.381 kkr.
Idrotts- och fritidsnämnden
40.770 kkr.
Tekniska nämndens program kommunbidrag
4.599.915 kkr.
Tekniska nämndens program avgiftsfinansiering
412.544 kkr.
Summa
17.158.276 kkr.
till kommunstyrelsens huvudprogram kommunledningsförvaltning,
2. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att vidta erforderliga tekniska
justeringar av ramjusteringen med hänsyn till pågående överläggningar med
personalorganisationerna, samt
3. att uppdra till kommunstyrelsen att följa upp föreslagen organisation och i
samband med budget 2003 föreslå eventuella förändringar så att samtliga
förvaltningar kan erbjudas lika omfattning och kvalitet på servicen från
kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning inom ekonomi- och personalområdet.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

10

1999.61.370

§5
Affärsverken Karlskrona AB – Förändrat utfall för fjärrvärmeinvestering
i Karlskrona
Affärsverken AB har reviderat det underlag som under februari (§ 26/370) och
augusti (§ 139/370) 1999 låg till grund för kommunfullmäktiges beslut om att
bevilja bolaget investeringstillstånd och lån för utbyggnad av en ny värmeproduktionsanläggning.
Beslutet från februari 1999 avsåg konventionell panna för eldning av biobränsle
med investeringsram om 67,5 mkr. Under året och pågående projektering uppkom
samtidigt diskussion om nytt EU-direktiv med framtida krav på avfallsförbränning.
Bolaget arbetade fram nya investeringskalkyler för att kunna elda torra bränslen
s.k. rt-flis. Marknaden hade dessutom svängt och det visade sig att den kalkyl som
tagits fram i februari inte höll prismässigt. Total innebar den nya kalkylen en kostnadsfördyring med 17,5 mkr varav merinvestering för alternativbränsle i panna 10
mkr.
I samband med denna process bytte bolaget ledning. Vid förnyade kontakter med
tillståndsmyndigheter visade det sig vara olika uppfattning om vad som beslutats
och vad som muntligt överenskommits. Bolaget har följaktligen endast tillstånd att
elda skogsbränslen i Gullberna värmeverk. Något tillstånd att elda rt-flis eller kbf
(utsorterad bränslefraktion) finns således inte. Den ekonomiska fördel som det förnyade tillståndet om merinvesteringen skulle innebära (tidigareläggning av breakeven 2-3 år) har således inte kunnat realiseras i dagsläget. Bolaget undersöker dock
möjligheterna och konsekvenserna för att få erforderliga tillstånd. Om inte erforderliga tillstånd erhålls kommer den investeringskalkyl som låg till underlag för
beslutet att förskjutas några år i framtiden.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt styrelsen i Affärsverken AB att i samråd med kommunjuristen
undersöka möjligheten att utnyttja kommunkoncernens ansvarsförsäkring i
ärendet,
2. att uppdra åt styrelsen i Affärsverken AB att skyndsamt söka erforderliga
tillstånd för att kunna elda rt-flis och/eller kbf,
3. att uppdra till VD:n för Affärsverken Karlskrona AB att årligen i samband med
uppföljning av bokslut och budget, till styrelsen för AB Karlskrona
Moderbolag, redovisa utvecklingen för fjärrvärmeinvesteringen, samt
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4. att ta informationen till protokollet.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

12

2001.556.107

§6
Förlängning av konsortialavtal med Affärsverken Karlskrona AB
Konsortialavtalet mellan Karlskrona kommun och Affärsverken AB sades upp den
20 december 1999 att upphöra per den 31 december 2001.
Mot bakgrund av dels pågående process rörande punkt 2.2 i konsortialavtal samt
pågående arbete med att ta fram finansiell policy för Affärsverken AB föreslås
konsortialavtalet i tillämpliga delar förlängas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 december 2001 lämnat
beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga konsortialavtalet i tillämpliga delar i sex månader, att upphöra den
30 juni 2002.
_______

31 januari 2002

Vårdförbundet Blekinge
Akten

13

2001.186.701

§7
Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning
Vårdförbundet Blekinge har vid sammanträde den 1 april 2001 beslutat att i egen
regi driva gymnasieskola för barn, ungdomar och vuxna inom autismspektrat. Förändringarna i förbundsordningen, som blev en följd av detta beslut, har godkänts
av kommunfullmäktige den 30 augusti 2001.
Några av medlemskommunerna har lämnat synpunkter på den förändrade texten
i förbundsordningen och tyckt att formuleringar varit alltför ospecificerade.
Vårdförbundet Blekinge har därför beslutat om ett förtydligande av §§ 1 och 2
enligt följande:
§1
”Vårdförbundet Blekinges ändamål är att vara huvudman för hem för vård eller
boende för barn, ungdomar, familjer, missbrukare enligt de bestämmelser som
anges i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) samt svara för familjerådgivning, familjehemsverksamhet och verksamhet avseende personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. ”
”Vårdförbundet Blekinge medges också, när medlemmar så önskar, vara huvudman inom det sociala verksamhetsområdet som avser omvårdnad och boende för
vuxna med autism eller psykiskt funktionshinder samt svara för gymnasieutbildning med internat för elever med Aspergers syndrom/högfungerande autism”.
§2
”Vårdförbundet Blekinge är organiserat med förbundsdirektion som tillika är
förbundsstyrelse. Direktionen skall också vara styrelse för den gymnasieutbildning som Vårdförbundet Blekinge bedriver”.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ändringarna i Vårdförbundets förbundsordning.
_______
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Mark- och exploateringsenheten
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2000.595.251

§8
Exploateringsavtal för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1),
Nättraby
Över rubricerade område finns ett förslag till detaljplan. Området utgörs av
Skillingenäshalvöns nordöstra del, och är tidigare inte detaljplanelagd. Det ligger
dock i anslutning till de planlagda delarna av Skillingenäs, inom vilka exploateringsarbete pågår.
Detaljplaneförslaget syftar till att inom området medge uppförande av 67 bostadshus längs nyanlagda vägar. Området är privatägd och avses genomföras som en
privat exploatering, varför ett exploateringsavtal som reglerar utbyggnaden av VA,
vägar m.m. måste tecknas mellan kommunen och exploatören.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplaneområdet. Avtalet är upprättat mellan kommunen och fastighetsägaren
Skillingenäs AB, vilken också avser att genomföra exploateringen.
Exploateringsavtalet har upprättats i samråd med berörda förvaltningar och avdelningar inom kommunen samt med berörd vägsamfällighet. Arbetena är planerade
att påbörjas under våren 2002, efter att de nu pågående delarna av arbeta inom
Skillingenäs avslutats.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 12 december 2001, med anledning
av vad som anförs i skrivelsen, lämnat beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och
Skillingenäs AB för exploatering av Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1).
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda fastighetsägare
Ekonomienheten
Akten

15

2000.497.214

§9
Detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1) Nättraby –
antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 1 oktober
t.o.m. den 29 oktober 2001. Området är beläget öster om Nättraby och söder
om Mjöviksvägen och utgörs idag av skogsmark, åkermark och outnyttjad sank
ängsmark. Syftet med planen är att skapa en attraktiv boendemiljö nära havet,
badplats, natur och med havsutsikt. Området kommer att avstyckas i stora tomter
och utnyttjas för friliggande enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 december 2001, § 458,
föreslagit kommunfullmäktige att anta planen.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1)
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

16

2000.338.109

§ 10
Svar på motion om gratulationsbrev till barnfamiljerna samt gratischeck till
föräldrautbildning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2000, § 123, av Claes
Bothén (kd). Motionären föreslår att ett gratulationsbrev framställs för att sändas ut
till varje familj i kommunen som får tillökning, för att uppmuntra föräldrarna i sin
viktiga föräldraroll. Möjligheten till någon form av ”gratischeck” till föräldrautbildning som gåva till nyblivna föräldrar bör undersökas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att från och med år 2002, via
barn- och ungdomsförvaltningen, lämna information till nyblivna föräldrar om
nämndens verksamhet för barn och ungdomar. Information skall lämnas i
samband med föräldrarnas besök vid barnavårdscentralen, samt
2. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att se över möjligheten att erbjuda
någon form av föräldrautbildning inom dess verksamheter, och därmed anse
motionen besvarad.
_______
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Utbildningsnämnden
Akten

17

2001.197.628

§ 11
Svar på motion om ”Hur ska jag välja för att kunna studera vidare?
Högskoleblock kan vara svaret”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 53, av JanOlof Petersson (fp). Motionären anser att eleverna skall få så bred behörighet som
möjligt till högskolans utbildningar och att dessa behörighetsgivande kurser samlas
i s.k. högskoleblock inom ramen för såväl valbara kurser som det individuella
valet.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2001, § 88, lämnat
yttrande. Utbildningsnämnden har för egen del beslutar att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att förtydliga informationen till eleverna i årskurs nio och till
eleverna i gymnasieskolan angående behörighetskraven till högskolans utbildningar, såväl vilka kurser som ger särskild behörighet, som elevernas möjlighet att
läsa dessa kurser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 januari 2002, § 16, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen.
Kerstin Andersson (s) och Elisabet Peijne (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof
Peterssons yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______
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BlekingeTrafiken
Akten

18

2001.282.531

§ 12
Svar på motion om bussförbindelser Fågelmara-Jämjö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår fullmäktige besluta om att sätta in fler
bussturer kvällstid och helger samt nattbuss mellan Fågelmara och Jämjö.
Remissynpunkter
BlekingeTrafiken har den 3 oktober 2001 lämnat yttrande. De konstaterar bl.a. att
busstrafiken till och från Fågelmara till viss del har reducerats under de senaste
åren. Dels då den s.k. förortstrafiken till Jämjö inrättades, och dels till innevarande
trafikår då några turer togs bort från linje 500 mellan Karlskrona och Kalmar.
Orsaken till att trafiken dragits in är att resandefrekvensen har varit låg och att
trafiken därmed har haft en låg kostnadstäckning.
I ett längre perspektiv kan inrättandet av Närtrafiken komma att ge vissa utökade
resmöjligheter till Fågelmara. Det är dock för tidigt att säga när Närtrafiken
kommer att öppnas för allmänt resande inom det aktuella området. Det är inte klart
vilka tider på dagen som turer kommer att gå och det är inte sannolikt att den
kommer att gå som nattrafik.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 december 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 januari 2002, § 17, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppmana BlekingeTrafiken att vid Närtrafikens öppnande för allmänheten
särskilt beakta de synpunkter som framförts i motionen, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppmana BlekingeTrafiken att vid Närtrafikens öppnande för allmänheten
särskilt beakta de synpunkter som framförts i motionen, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
_______
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Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

19

2000.663.312

§ 13
Svar på motion om cykelvägar i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 december 2000, § 211, av
Tommy Olsson (kd). Motionären föreslår att fullmäktige prioriterar färdigställandet av cykelvägen mellan Nättraby och Karlskrona, samt att planera för cykelvägar
där nya villaområden skall byggas i Nättraby.
Kommunfullmäktige beslöt den 25 oktober 2001, § 160 att anta detaljplan för
gång- och cykelväg för delen Trantorp-Stora Vörta i Nättraby. Planens syfte är att
förlänga cykelstråket åt väster så att det blir en bekväm, snabb och så kort cykelväg som möjligt hela vägen från Trossö till Nättraby. Kommunfullmäktige beslut
är överklagat, varför byggstart ej kan ske förrän denna process är avslutad.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2001, § 97, lämnat
yttrande. Nämnden säger bl.a. att de inom ramen för sitt planarbete kan redovisa
förslag till nya gång- och cykelvägar. Genomförande kan därefter inom exploateringsområden åläggas exploatören genom avtal. I övrigt är det aktuell väghållare
som har att avgöra genomförandet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att motionen om cykelväg Nättraby-Karlskrona skall anses besvarad med
hänvisning till vad som anförts ovan,
2. att planering av cykelvägar inom områden med enskild eller statlig väghållning
skall lösas inom ramen för kommunens planarbete, samt
3. att finansiering av cykelvägar inom områden med särskild väghållning har
beaktats i kommunens budgetprocess, där frågan om kommunala bidrag till
enskilda väghållare har prövats.
_______

31 januari 2002

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

20

2000.107.825

§ 14
Svar på motion om småbåtshamn/marina samt område för vinterförvaring
och underhåll av småbåtar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av
Carl-Göran Svensson (m). Motionären yrkar att miljö- och byggnadsnämnden i
samband med översiktsplan utreder om det finns möjlighet att skapa en småbåtshamn/marina och vinterförvaringsplats i detta område i samband med byggandet
av vallen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 december 2001, § 149, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att motionen skall anses besvarad genom att frågan om anläggande av hamn i
Torstävaområdet kommer att utredas av samhällsbyggnadsförvaltningen i
samband med pågående översiktsplaneöversyn, samt
2. att meddela samhållsbyggnadsförvaltningen tekniska nämndens ställningstagande i ärendet.
_______

31 januari 2002

Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

21

2000.155.820

§ 15
Svar på motion om ytor för lek och idrott m. m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 februari 2000, § 31, av Bo
Palmgren (c). Motionären har lämnat en dubbelmotion om ytor för lek, idrott m.m.
1. Kampen mellan bil och människa och 2. Den f.d. simhallstomten i hörnan av
Drottninggatan-Ö Prinsgatan. Motionären menar att lediga ytor på Trossö i allt
större utsträckning tas i anspråk till bilparkering och om att tillgodose behovet av
ytor för lek och idrott på Trossö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 december 2001, § 146, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Yrkanden
Bo Palmgren (c) yrkar bifall.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att såväl Trossös trafikfrågor liksom behovet av lek- och idrottsanläggningar
på Trossö bör behandlas i Karlskrona kommuns översiktsplan, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_______

31 januari 2002

22

§ 16
Frågor
1. Sigurdh R Petersson (m) har lämnat in två frågor till kommunalrådet Gerthie
Olsson:
1:1 om efterföljelse av bolagsordning för AB Karlskronahem, samt
1:2 om effektuering av fattade fullmäktigebeslut.
Gerthie Olsson (s) är ej närvarande. Frågorna tas upp vid nästa sammanträde.
--2. Sylva Lilja (v) ställer fråga till 1:e vice ordföranden i tekniska nämnden om
att måla över befintligt övergångsställe vid panncentralen i Kungsmarken.
John-Erik Danerklint (s) svarar på frågan.
_______

27 mars 2002
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center,
onsdagen den 27 mars 2002, kl 13.30-15.00

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s)
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Björn Fries (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m) kl 13.30-14.20 §§ 17-33
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Kurt Lindman (v)
Claes Bothén (kd)
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Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.50-15.00 §§ 27-39
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Tjänstgörande ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Margita Landehag (s)
Annelie Svensson (s)
Kerstin Boking (s)
Anders Ovander (m)
Erik Gisslén (m)
Mats Mårtensson (m) kl 13.45-15.00 §§ 23-39
Harry Svensson (m) kl 14.15-15.00 §§ 33-39
Gösta Georgsson (v)
Tore Zetterqvist (kd)
Ingrid Hermansson (c)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp) kl 13.45-15.00 §§ 19-39

Övriga närvarande ersättare

Erik Karlsson (s)
Göran Pettersson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Börje Pettersson (s)

tjänstemän
sekreterare

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Eva Ottosson och Ingeborg Palmberg

Justeringens tid och plats

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 4 april 2002, kl 13.30
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Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 17-39
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Birgitta Törnqvist

Justerare

……………………………………………
Eva Ottosson

Justerare

…………………………………………….
Ingeborg Palmberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 april 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………….
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Akten

5

2002.23.102

§ 17
Ny ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen Blekinge län har den 15 februari 2002 utsett Peter Waldenström till
ny ersättare för moderata samlingspartiet.
Ordföranden hälsar honom välkommen till fullmäktige.
_______

27 mars 2002

Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Länsstyrelsen
Akten

6

2002.23.102

§ 18
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Magnus Larsson (c) har med skrivelse inkommen den 1 februari 2002 avsagt
sig uppdraget som ersättare i fullmäktige,
2. Bengt Lindskog (v) har den 4 februari 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot
i idrotts- och fritidsnämnden,
3. Mikael Börjesson (v) har den 8 februari 2002 avsagt sig alla politiska uppdrag
med omedelbar verkan (ersättare i fullmäktige, ledamot i jämställdhetskommittén och ersättare i Springerska fonden),
4. Ola Johansson (s) har med skrivelse inkommen den 4 mars 2002 avsagt sig
uppdraget som ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge
från och med den 1 april 2002, samt
5. Britt-Marie Ekström (v) har med skrivelse den 12 mars 2002 avsagt sig
uppdragen som ledamot i fullmäktige samt uppdraget som ordinarie
lekmannarevisor,
6. Göran Eliasson (s) har med skrivelse den 19 mars 2002 avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden från och med den 1 april 2002,
7. Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 22 mars 2002 avsagt sig
uppdraget som ordförande i idrotts- och fritidsnämnden,
8. Åke Svensson (s) har med skrivelse den 25 mars 2002 avsagt sig uppdraget
som ordförande i AB Karlskronahem, samt
9. Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 27 mars 2002 avsagt sig
uppdraget som 1:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden från och med
den 1 april 2002,
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

27 mars 2002

Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2002.23.102

§ 19
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2002 följande:
Kommunstyrelsen
1:e vice ordförande, tillika kommunalråd och rotelansvarig för mjuka frågor,
Christina Mattisson (s), efter Björn Fries,
Ersättare Ewa Lengstedt (s) efter Christina Mattisson
Idrotts- och fritidsnämnden
Ordförande Christina Mattisson (s) efter Magnus Johansson
Ledamot Håkan Hallengren (v), efter Bengt Lindskog
Ersättare Bengt Lindskog (v) efter Håkan Hallengren
Äldrenämnden
Ordförande Åke Svensson (s) efter Björn Fries
AB Karlskronahem
Ordförande Hans-Olof Månsson (s) efter Åke Svensson
Barn- och ungdomsnämnden
1:e vice ordförande Magnus Johansson (s) efter Christina Mattisson
Ersättare Cecilia Eklund (s) efter Göran Eliasson
Räddningstjänst Östra Blekinge
Ordförande Sterne Johannesson (s) efter Ola Johansson
_______

7

27 mars 2002

Akterna

8

2002.52.007
2000.497.214
1998.462.731
2001.421.007

§ 20
Anmälningsärenden
a) Revisionsrapport 020125 Kommunens kapital i form av va-ledningar och gator,
b) Detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1) Nättraby har
överklagats
c) Handikappnämndens beslut 020213 § 3, om genomförda konsekvensändringar
d) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 020213, § 41, yttrande till revisionen om
basgranskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
_______

27 mars 2002

Akterna

9

2002.72.409
2002.121.020
2002.125.131
2002.126.109
2002.161.622
§ 21
Inkomna motioner
1. Motion om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner, av Mats
Lindbom (c),
2. Motion om åtgärder för att minska sjukfrånvaron, av Claes Bothén (kd), Mats
Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Sigurdh R Petersson (m),
3. Motion om stöd för föräldrar med utländsk bakgrund, av Ingela Gånedahl
(mp),
4. Motion om ceremoni för nyblivna svenska medborgare, av Ingela Gånedahl
(mp), samt
5. Motion om busskort eller skolskjuts vid val av annan skola än inom det
geografiska upptagningsområdet, av Ingrid Hermansson (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

27 mars 2002

Akterna

10

2002.71.109
2002.150.611
2002.162.611

§ 22
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om vassbekämpning i
Hallarumsviken, av Kent Lewén (fp),
2. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om barnomsorg och
förskoleverksamheten i kommunen ”Föräldrar oroar sig”, av Jan-Olof
Petersson (fp), samt
3. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om email och
hemsidor, av Peter Christensen (c).
_______

27 mars 2002

Styrelsen för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor
Ekonomienheten
Akten

11

2001.29.003

§ 23
Hemställan om ändring av reglemente för Lundeska och Danielssonska m.fl.
kassor
Hemställan har tidigare beretts på kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars
2001 men p.g.a. felaktig information i den tidigare hemställan har ärendet
kompletterats.
Styrelsen för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor förvaltar idag ett kapital på
ca 1 060 000 kronor. Utdelning sker årligen till 30 understödstagare. Kassornas
tillgångar är placerade i obligationer och bankmedel. För att få optimal avkastning
begär nu styrelsen om tillstånd att ändra § 6 i reglementet. Enligt bifogad
hemställan önskar styrelsen ändra § 6 att innefatta även placering i obligationer
samt en rätt att placera högst 50 % av reserverade räntemedel (motsvarande 25 %
av kassornas totala kapital, ca 250.000 kronor) i aktier eller fonder av olika slag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 januari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 27, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla begärd ändring av § 6 i reglementet för
Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor.
Yrkande
Mats Johansson (s) yrkar att fullmäktige beslutar bifalla begärd ändring dels § 6,
dels allmän redaktionell översyn av reglementet för Lundeska och Danielssonska
m.fl. kassor.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Johanssons
ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt Mats Johanssons yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla begärd ändring dels § 6, dels allmän redaktionell översyn av reglementet
för Lundeska och Danielssonska m.fl. kassor.
_______

27 mars 2002

Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

12

2002.50.042

§ 24
Begäran om engångsanslag, vuxenutbildningen
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 januari 2002, § 5, begärt ett
engångsanslag om 450 tkr för att täcka de merkostnader som uppkommer första
halvåret 2002 med anledning av förhyrning av ersättningslokaler till vuxenutbildningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 februari 2002 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 28, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ur fullmäktiges anslag för oförutsedda behov anvisa utbildningsnämnden ett
engångsanslag om 450 tkr för att täcka de merkostnader som uppkommer
under första halvåret, samt
2. att uppmana tekniska nämnden att i samband med delårsbokslutet per den 30
april redovisa uthyrningssituationen för och den framtida användningen av
Sjöbladsskolan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

13

2002.82.042

§ 25
Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001
Bokslut för Karlskrona kommun presenterades vid allmänna utskottets sammanträde den 26 februari 2002. Nämndernas resultat visar ett överskott på 47 miljoner
kronor.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 februari 2002 föreslagit
nedanstående bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2001.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen vid sammanträde
den 12 mars 2002, § 40, för egen del
att godkänna bokslutet för år 2001 och överlämna detta till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att följa förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 6,2 mkr balanseras i ny
räkning hos barn- och ungdomsnämnden.
Kulturnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,2 mkr balanseras i särskild
räkning hos kulturnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,5 mkr balanseras i särskild
räkning hos idrotts- och fritidsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden
Den negativa avvikelsen för verksamheten 0,1 mkr balanseras i ny räkning
hos miljö- och byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 1,4 mkr täcks av
kommunkassan.
Äldrenämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten om 4,9 mkr återförs i sin helhet
till kommunkassan.

27 mars 2002
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Handikappnämnden
Den negativa avvikelsen om 1,5 mkr täcks i sin helhet av kommunkassan.
Socialnämnden, individ- och familjeomsorg
Den negativa avvikelsen om 0,9 mkr täcks denna gång helt av kommunkassan.
Socialnämnden, socialbidrag
Underskottet 2,7 mkr täcks i sin helhet av kommunkassan.
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Den negativa avvikelsen om 4 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska
nämnden. Avseende den negativa avvikelsen på 3,6 mkr görs ett avsteg från
principen att tekniska nämnden skall tillföra motsvarande medel till sitt eget
kapital under de närmaste två åren.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar en negativ avvikelse om 2,8
mkr totalt, men på de enskilda resultatenheterna förekommer avvikelser
enligt följande:
• VA-verksamheten
-3,5 mkr
• Parkeringsanordningar -0,1 mkr
• Färjeterminal
+0,8 mkr
• Småbåtsanläggningar +-0 mkr
Utbildningsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,8 mkr balanseras i ny
räkning hos utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder
Överskotten om totalt 7,5 mkr återförs till kommunkassan.
2. att avstyrka idrotts- och fritidsnämndens framställan att få disponera 100 tkr ur
det egna kapitalet under år 2002 för ungdomsrådets fortsatta verksamhet,
3. att avstyrka idrotts- och fritidsnämndens framställan att få disponera 350 tkr ur
det egna kapitalet under år 2002 för planerat integrationsarbete och utvidgat
internationellt samarbete, samt
4. att avstyrka kulturnämndens framställan att få disponera 150 tkr ur det egna
kapitalet under år 2002 för pågående vägnamnsprojekt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002
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AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

§ 26
Värdegaranti för AB Karlskronahem
Karlskronahem AB:s styrelse har med skrivelse den 30 januari 2002 begärt en
garantiförbindelse för perioden 2001-12-31-2002-12-31.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 februari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Vidtagna åtgärder och en positiv utveckling för AB
Karlskronahem har inneburit att målen enligt beslutad rekonstruktionsplan uppnåddes redan hösten 2001 d.v.s. utan genomförande av steg 4 i planen. Vid en
tillämpning av såväl årsredovisningslag som god redovisningssed kan det dock
konstateras att det trots positiv utveckling finns ett nedskrivningsbehov av
fastighetsbeståndets bokförda värden.
Med anledning av diskussioner och förslag rörande kommunala bostadsbolag råder
för närvarande en viss osäkerhet om hur värderingen skall kunna göras från och
med 2002. Mot bakgrund av denna osäkerhet anser bolagets styrelse och revisorer
att en värdegaranti utfärdad av kommunfullmäktige skulle kunna accepteras.
Genom en värdegaranti skulle nedskrivning kunna undvikas och värdena i balansräkningen garanteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2002, § 42, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att lämna värdegaranti uppgående till 180 mkr till AB Karlskronahem att gälla för
perioden 31 december 2001 – 31 december 2002.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

16

2001.534.001

§ 27
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor inom kommunen är idag miljö- och
byggnadsnämnden. I samband med inrättande av bl.a. idrotts- och fritidsnämnden
diskuterades även var ansvaret för folkhälsofrågorna lämpligast borde ligga.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tillskrevs miljö- och byggnadsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden den 12 december 2001 med förslag om
att ansvaret för folkhälsofrågorna borde överföras från miljö- och byggnadsnämnden till idrotts- och fritidsnämnden.
Remissynpunkter
Idrotts- och fritidsnämnden den 4 februari 2002, § 37
Miljö- och byggnadsnämnden den 13 februari 2002, § 9
Trots tillskapande av ett lokalt Folkhälsoråd finns behov av att utpeka ett
samordnat kommunövergripande ansvar. Detta övergripande ansvar fråntar dock
inte andra nämnder och förvaltningar, eller andra myndigheter, att fullfölja sina
respektive ansvarsområden. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den
18 februari sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2002, § 44, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att överföra det samordnade kommunövergripande ansvaret för
folkhälsofrågorna från miljö- och byggnadsnämnden till idrotts- och
fritidsnämnden,
2. att idrotts- och fritidsnämndens reglemente under Verksamhetsområde § 1
tillförs ett tredje stycke, lydande: Nämnden skall vidare ha det samordnade
kommunövergripande ansvaret för folkhälsofrågorna, samt
3. att förvaltningschefen för idrotts- och fritidsförvaltningen skall vara en av
kommunens representanter i det lokala Folkhälsorådet.
Birgit Hansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Region Blekinge
Akten

17

2002.74.106

§ 28
Region Blekinge som regionalt samverkansorgan
Riksdagen fattade den 17 januari beslut om att ge kommuner och landsting i samtliga Sveriges län möjlighet att bilda s.k. samverkansorgan som får överta vissa
uppgifter och ansvarsområden från länsstyrelsen i respektive län. Lagen om
samverkansorgan träder i kraft den 1 juli 2002. För att få överta uppgifter från
länsstyrelsen måste en särskild anmälan om samverkansorgan göras till regeringen.
Kanslichef Catharina Blom, Region Blekinge, har med skrivelse den 6 februari
2002 vänt sig till samtliga kommunfullmäktige i länet för att inhämta ett godkännande från var och en vad gäller att Region Blekinge skall utgöra samverkansorgan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2002, § 48, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna att Region Blekinge skall utgöra
samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan.
Yrkanden
Claes Bothén (kd) med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att särskilt yttrande bifogas
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna att Region Blekinge skall utgöra samverkansorgan enligt lagen
om samverkansorgan, samt
2. att särskilt yttrande bifogas till protokollet, protokollsbilaga 1.
_______

27 mars 2002

Vägverket Region Sydöst
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

18

2001.266.530

§ 29
Svar på motion om pendlarparkeringsplats
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av
Lennart Svantesson (kd). Motionären påpekar behovet av en pendlarparkeringsplats vid korsningen Sällerydsvägen-E22. Kommunfullmäktige föreslås ge
Vägverket i uppdrag att bygga en parkeringsplats avsedd för samåkning i samband
med ombyggnaden av korsningen, samt att bygga parkeringsplatser vid andra
större vägskäl för att gynna den bilist som vill samåka eller ta bussen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. De i motionen föreslagna åtgärderna är i anslutning
till det statliga vägnätet och det är således Vägverket som är väghållare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 30, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad
som anförts i motionen, samt att behovet av pendlarparkering vid korsningen
Sällerydsvägen-E22 och andra större vägskäl bör analyseras i den kommande
revideringen av den nationella väghållningsplanen och länstransportplanen,
samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
Lennart Svantesson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Vägverket Region Sydöst
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

19

2001.372.312

§ 30
Svar på motion om cykelbana till Jämjö och Trummenäs
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 146, av
Carl-Göran Svensson (m). Motionären påpekar att det saknas cykelbana till Jämjö
och Trummenäs. Idag finns det en cykelbana från centrum till Lyckeby, som delvis
är utbyggd till Torstäva vägskäl. Motionären pekar på två möjligheter för att få en
säkrare cykelväg till Trummenäs och Jämjö;
1. Vid en utbyggnad till Trummenäs kan man fortsätta mot Säby, för att därifrån
använda sig av nuvarande cykelled till Jämjö över Byfallet,
2. Cykelbanorna vid Torstäva vägskäl kan dela på sig med en sträckning till
Trummenäs och en ny sträckning längs med nuvarande E22 till Jämjö.
Den aktuella vägen är statlig och det är således Vägverket som är väghållare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 31, föreslagit
kommunfullmäktige beslutar
1. att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad
som anförts i motionen, samt att behovet och lämpligaste sträckning bör analyseras i det kommande revideringarna av den nationella väghållningsplanen och
länstransportplanen, samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Vägverket Region Sydöst
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

20

2001.267.312

§ 31
Svar på motion om cykelväg till Jämjö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av
Lennart Svantesson (kd). Motionären påpekar att det saknas en cykelväg till Jämjö.
Fullmäktige föreslås besluta att ge vägverket i uppdrag att projektera och bygga
denna cykelväg.
Den aktuella vägen är statlig och det är således Vägverket som är väghållare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 32, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1.att ge Vägverket Region Sydöst och Länsstyrelsen i Blekinge län tillkänna vad
som anförts i motionen, samt att behovet bör analyseras i den kommande
revideringen av den nationella väghållningsplanen, samt
2.att motionen härmed skall anses besvarad.
Lennart Svantesson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Samtliga nämnder
Personalenheten
Akten

21

2000.531.027

§ 32
Svar på motion om utbildning i EcoDriving
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2000, § 162, av
Jan Johansson (kd). Motionären har föreslagit att Karlskrona kommun låter all personal som regelbundet kör bil i tjänsten, antingen med egen eller med kommunägd
bil, få genomgå en utbildning i EcoDriving.
Landstinget Blekinge har under år 1999 utbildat ca 200 personer inom primärvården i s.k. EcoDriving. Utvärderingen visar att försöksgruppen i genomsnitt
minskat bränsleförbrukningen med ca 6 %.
Tekniska nämnden har under hösten 2001 beslutat att genomföra utbildning i
EcoDriving för berörd personal inom förvaltningen. Denna utbildning kan ses
som ett pilotprojekt inom kommunen och därmed utgöra starten av utbildningsoch miljöinsatsen avseende miljövänlig körning.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde i december 2001 antagit miljöplan där
det under punkt 1. rubrik Frisk Luft, är angivet som delmål ”Samtliga av
kommunens personal som kör mycket i tjänsten (även tung trafik) skall senast år
2005 ha genomgått utbildning för miljövänlig körning (EcoDriving)”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 33, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun i enlighet med antagen miljöplan genomför utbildning
i miljövänlig körning (EcoDriving) för berörd personal,
2. att med gjorda erfarenheter från pilotutbildningen, rutiner utarbetas för att få
optimala och bestående effekter av utbildning, samt
3. att motionen härmed anses besvarad.
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Äldrenämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

22

2001.281.029

§ 33
Svar på motion om arbetskläder inom äldre- och handikappomsorgen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av SvenOtto Ullnér (m). ). Motionären föreslår fullmäktige besluta
1. att anställd personal inom äldre- och handikappomsorgen tilldelas arbets- och
skyddskläder i för verksamheten erforderlig utsträckning,
2. att regler för utformning och bärande av arbets- och skyddskläder framtas i
samråd med samtliga inom verksamheten berörda, samt
3. att erforderligt antal tvättmaskiner tilldelas äldre- och handikappförvaltningarna för tvättning av arbets- och skyddskläder.
Remissyttranden
Äldrenämndens yttrande den 21 november 2001, § 96
Handikappnämndens yttrande den 18 december 2001, § 81
Äldrenämnden har beslutat bifalla de två första attsatserna samt att avslå tredje
attsatsen mot bakgrund av att detta bör diskuteras vidare vid framtagande av policy
och riktlinjer.
Äldrenämnden har i budgetarbetet inför 2002 begärt medel för fria arbetskläder.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28-29 november 2001, § 179,
beslutat att 0,7 mkr av tilldelat kommunbidrag för äldrenämnden från år 2002 skall
disponeras för att ge de anställda inom äldreomsorgen fria arbetskläder.
Handikappnämnden får i samband med budgetarbetet ta upp frågan om fria
arbetskläder inom handikappomsorgen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 34, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Sven-Otto Ullnér (m) och Björn Fries (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Agenda 21-samordnaren
Upphandlingsenheten
Akten

23

2001.50.430

§ 34
Svar på motion om närproducerade och miljöanpassade livsmedel i
kommunens verksamhet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2001, § 5, av Mats
Lindbom (c). Motionären föreslår att fullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att inom ramen för kommunens Agenda 21-arbete inleda ett projekt med
ovanstående inriktning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt svar hänvisat till den i december 2001
beslutade miljöplanen. I miljöplanens miljökvalitetsmål nr 9 finns delmål innebärande utredning av möjligheter till lokalproducerade livsmedel.
Samhällsbyggnadsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta:
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda
möjligheterna för inköp av lokalproducerade livsmedel, helst KRAV-märkta
till skolor och åldringscentra m.m.
2. att motionen härmed anses besvarad.
Kommunledningsförvaltningen har den 21 januari 2002, med hänvisning till
beslutad miljöplan, hänvisat till att det åligger berörda förvaltningar att utreda och
pröva delmål enlighet med miljökvalitetsmål nr 9 vid kommande upphandlingar av
livsmedel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 35, beslutat att ge
Agenda 21-samordnaren i uppdrag att initiera en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna för inköp av lokalproducerade livsmedel, helst KRAV-märkta, till skolor
och åldringscentra m.m.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 35, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

24

2001.388.100

§ 35
Svar på motion om god service för utveckling och expansion
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 146, av
Peter Christensen (c). Motionären yrkar på att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inventera servicen i kommunen. Dessutom yrkar han på att resultatet
skall presenteras så att det klart framgår hur servicen förändrats under de senaste
tio åren.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 december 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 februari 2002, § 36, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna motionen för beaktande i kommande projekt avseende
handelsutredning, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

Utbildningsnämnden
Akten

25

2001.326.612

§ 36
Svar på motion om körkortsutbildning på gymnasieskolans
omvårdnadsprogram
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, § 123, av
Holger Olsson (c). Motionären anser, att då det krävs körkort för att få anställning
inom omsorgen, samt att ungdomar idag inte alltid har råd att skaffa körkort, att
kommunfullmäktige uppdrar åt utbildningsnämnden att pröva möjligheten att
erbjuda elever på omvårdnadsprogrammet gratis körkortsutbildning.
Remissynpunkter
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 januari 2002, § 6, beslutat avge
yttrandet: Elever på gymnasieskolorna erbjuds idag, inom ramen för individuellt
val, trafikundervisning/körkortsteori 50 poäng. Det har diskuterats att utöka antalet
platser och eventuellt bredda undervisningen till att gälla ett visst antal körlektioner, vilket är en möjlighet. Detta skulle ge fler elever möjlighet till körkortsutbildning, oavsett program. Kostnaderna för en utökning ryms inte idag i nämndens
budgetram.
Utbildningsnämnden anser att kostnaderna för ett ökat kommunalt åtagande i fråga
om körkortsutbildning, alltid måste ställas mot att alla elever skall ges möjlighet att
nå gymnasieskolans mål.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 februari 2002 lämnat
beslutsförslag. Allmänna utskottet har den 5 mars 2002 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 mars 2002, § 49, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Holger Olsson (c) yrkar bifall till motionen.
Kerstin Andersson (s), Kent Lewén (fp), Sven-Otto Ullnér (m), Mats Lindbom (c),
Bengt Fröberg (m) och Elisabet Peijne (m), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Holger Olssons
yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

27 mars 2002

Reservation
Holger Olsson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

27

2002.324.042

§ 37
Svar på motion om upprättande av miljöbokslut för Karlskrona kommun
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, § 123, av
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår att separata miljöbokslut upprättas, skilt
från den ekonomiska redovisningen att gälla från och med 2001 års bokslut. Vidare
föreslås att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utfärda direktiv för hur
ett miljöbokslut skall utformas.
Remissynpunkter
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande den 12 december 2001, § 463
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 februari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har den 12 mars 2002, § 50, föreslagit kommunfullmäktige
besluta
1. att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram separata miljöbokslut och att
motionen härigenom skall anses besvarad, samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att utfärda erforderliga direktiv med anledning
härav.
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 mars 2002

28

Akten

§ 38
Frågor
1. Patrik Hansson (s) ställer fråga till ordföranden i tekniska nämnden om
fullmäktiges beslut om att begränsa nyttotrafiken på Ronnebygatan och vilka
åtgärder tekniska nämnden kommer att vidta så att fullmäktiges beslut fullföljs
och Ronnebygatan blir en gågata.
Percy Blom (s) svarar.
2. Kurt Lindman (v) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande om Blekinge
Turism och marknadsföring.
Mats Johansson (s) svarar.
_______

27 mars 2002

Akterna

29

2002.45.246
2002.53.246

§ 39
Svar på två interpellationer om direktiv vid upprättande av nytt
adressregister m.m.
1. Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 31 januari 2002, § 3, av Mats Lindbom (c), samt
2. Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 31 januari 2002, § 3, av Karin Brunsberg (m).
Maj-Lis Nilsson (s) har den 12 februari 2002 inkommit med svar på
interpellationerna.
Ärendet bordläggs då kulturnämndens ordförande ej kan närvara p g a sjukdom.
_______

25 april 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2002
§ 40

Nya ledamöter och ersättare

§ 41

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 42

Kommunala val

§ 43

Anmälningsärenden

§ 44

Inkomna motioner

§ 45

Inkomna interpellationer

§ 46

Svar på två interpellationer om direktiv vid upprättande av nytt adressregister m.m.

§ 47

Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd

§ 48

Ombyggnad av Konserthuset

§ 49

Nybyggnad av bibliotekslokaler vid Ramdala och Tvings skolor

§ 50

Ekonomisk reglering av förslag till nytt avgiftssystem för äldre personer och funktionshindrade

§ 51

Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002

§ 52

Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002

§ 53

Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka

§ 54

Svar på motion om ”Kultur för alla”

§ 55

Svar på motion om kommunfullmäktiges starttid samt begränsad sluttid

§ 56

Svar på motion om trafiksäkerheten vid våra skolor

§ 57

Svar på motion om restaurering av den s k Kungsbryggan i Lyckebyån

§ 58

Frågor

§ 59

Svar på interpellation om vassbekämpning i Hallarumsviken

§ 60

Svar på interpellation om ”Föräldrar oroar sig” om barnomsorg och förskoleverksamheten

§ 61
Svar på interpellation om email och hemsidor
_______

25 april 2002

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 april 2002, kl 13.30-16.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Mats Johansson (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s) kl 13.30-17.20 §§ 40-61 del av
Peter Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ 40-61 del av
Ann-Louise Rosell (s) kl 13.30-17.10 §§ 40-61 del av
Jan-Erik Svensson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s) kl 13.30-14.40 §§ 40-46 del av
Rolf Andersson (s)
Roger Öman (s) kl 13.30-15.00 §§ 40-46 del av
Margita Landehag (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-16.00 §§ 40-49
Eva Abramsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabet Peijne (m)
Ulf Sennerlin (m)
Karin Brunsberg (m)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.15 §§ 40-50
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Gösta Georgsson (v) kl 13.30-17.10 §§ 40-20
Kurt Lindman (v) kl 13.30-17.10 §§ 40-59
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
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Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (s)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-16.05 §§ 40-50
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp) kl 13.30-16.30 §§ 40-51
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Erik Karlsson (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-17.05 §§ 40-59
Per-Anders Nygård (s)
Annelie Svensson (s) kl 13.30-16.10 §§ 40-50
Åke Håkansson (s) kl 13.30-17.00 §§ 40-59
Kerstin Boking (s)
Börje Pettersson (s) kl 13.30-17.15 §§ 40-59
Gert Olsson (s) kl 15.25-17.30 §§ 47-61
Jesper Magnusson (s) kl 15.25-17.30 §§ 47-61
John-Erik Danerklint (s) kl 16.10-17.30 §§ 51-61
Mats Mårtensson (m) kl 16.00-17.30 §§ 50-61
Anders Ovander (m)
Björn Abramsson
Harry Svensson (m)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Ingela Abrahamsson (c)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp)
John-Erik Danerklint (s) kl 13.30-16.10
Gert Olsson (s) kl 13.30-15.25
Jesper Magnusson (s) kl 13.30-15.25
Bo Jönsson (s) kl 13.30-16.20
Erik Gisslén (m) kl 13.30-16.00
Ingrid Hermansson (c) kl 13.50-16.30
Tore Zetterqvist kl 13.30-16.30

Adjungerad ledamot kulturnämndens ordförande Maj-Lis Nilsson (s) kl 13.30-15.00 § 46
tjänstemän

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
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sekreterare

Laila Karlsson

Utses att justera

Bo Palmgren och Elisabet Peijne

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 2 maj 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..… §§ 40-61
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………….….
Birgitta Törnqvist

Justerare

………………………………………..
Bo Palmgren

Justerare

………………………………………..
Elisabet Peijne

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 maj 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………
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Akten

5

2002.23.102

§ 40
Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen har den 2 och 22 april 2002 beslutat utse nya ledamöter och ersättare
i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2002.
Nya ledamöter: Margita Landehag (s) och Gösta Georgsson (v).
Nya ersättare: Bo Jönsson (s), Jan-Olof Wahllöf (v), Sven-Olov Öjhage (c) och
Katarina Lauste-Jurvin (m).
Ordföranden hälsar dem välkommen till fullmäktige.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten
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2002.23.102

§ 41
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 3 april 2002 avsagt sig uppdraget
som ersättare i Karlskrona Moderbolag,
2. Hans-Olof Månsson (s) har med skrivelse den 10 april 2002 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, samt
3. Thomas Jeppsson (m) har med skrivelse den 22 april 2002 avsagt sig uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministration
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten
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2002.23.102

§ 42
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser fullmäktige
till och med den 31 december 2002 följande:
AB Karlskrona Moderbolag
ersättare Birgitta Törnqvist (s) efter Christina Mattisson
ombudsersättare Christina Mattisson (s) efter Björn Fries
Region Blekinge
ledamot Patrik Hansson (s) efter Björn Fries
ersättare Ann-Louise Rosell (s) efter Patrik Hansson
Utbildningsnämnden
ersättare Nina Gunnarsson (m) efter Peter Andheim
ersättare John Andersson (m) efter Thomas Jeppsson
Kommunens revisorer
ledamot Gösta Georgsson (v) efter Britt-Marie Ekström.
_______

25 april 2002
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Akterna

§ 43
Anmälningsärenden
a) Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen tre rotlar
b) Utbildningsnämnden för gymnasieskola och vuxenutbildning Verksamhetsberättelse 2001
c) Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona kommun – 4 byggstenar för
att forma ett samhälle för alla
_______

25 april 2002

Akterna

9

2002.172.821
2002.189.253
2002.205.312

§ 44
Inkomna motioner
1. Motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar till Nättraby GoIF
idrottsplats, av Tommy Olsson (kd),
2. Motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med
djurhållning, av Jörgen Johansson (c), samt
3. Motion om cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby samt om bredband i form
av fiberväg till Fridlevstad, av Rune Andersson (m).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akterna

10

2002.198.106
2002.204.260
2002.206.214
2002.207.611

§ 45
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om förslag till samverkansmodell mellan kommun, landsting, försäkringskassan och länsarbetsnämnden, av
Mats Lindbom (c),
2. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om projekt Pottholmen
”Luftslott” eller verklighet, av Bo Palmgren (c),
3. Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande om hantering av
detaljplaner, av Carl-Göran Svensson (m), samt
4. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om Fler aktörer
inom barnomsorgsverksamheten?, av Annicka Engblom (m).
_______
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Akterna

11

2002.45.246
2002.53.246

§ 46
Svar på två interpellationer om direktiv vid upprättande av nytt
adressregister m.m.
1. Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 31 januari 2002, § 3, av Mats Lindbom (c), samt
2. Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 31 januari 2002, § 3, av Karin Brunsberg (m).
Maj-Lis Nilsson (s) har den 12 februari 2002 inkommit med svar på
interpellationerna.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 mars 2002, § 39, bordlagt
ärendet då kulturnämndens ordförande Maj-Lis Nilsson ej kan närvara p.g.a.
sjukdom.
I ärendet yttrar sig Maj-Lis Nilsson (s), Mats Lindbom (c), Karin Brunsberg (m),
Kent Lewén (fp), Mats Johansson (s), Kurt Lindman (v), Carl-Göran Svensson (m)
och Sigurdh R Petersson (m).
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten
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2002.80.309
2002.128.344

§ 47
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 28-29 november 2001 om årsbudgeten för
2002 inte tagit ställning till enskilda projekt i investeringsbudgeten utan i stället
tilldelat varje nämnd ett belopp som investeringsram.
Eftersom de tilldelade investeringsramarna inte möjliggör samtliga de investeringar, som nämnderna begärt att få genomföra, har kommunfullmäktige anmodat
nämnderna att återkomma till kommunstyrelsen med reviderade investeringsplaner
per objekt för godkännande, innan investeringsramarna får tas i anspråk.
Av denna anledning har sammanställningar över planerade investeringar inkommit
från barn- och ungdomsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden samt kommunledningsförvaltningen. Dessa nämnders reviderade planer
håller sig inom de investeringsramar som beslutats av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag med utgångspunkt från ovannämnda underlag från
nämnderna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 56, lämnat
beslutsförslag i sex attsatser.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m) yrkar för moderata samlingspartiet avslag till kommunstyrelsens förslag attsats 4 samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Johansson (s), Gunilla Ekelöf (fp), Percy Blom (s), Günter Dessin (v) och
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 och
5-6. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 4 mot
Jan Lennartssons avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

25 april 2002
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Reservationer
Moderata samlingspartiets ledamöter Sigurdh R Petersson, Rune Andersson, KarlGustaf Johansson, Eva Ottosson, Christina Olausson, Carl-Göran Svensson, Jan
Lennartsson, Sven-Otto Ullnér, Eva Abramsson, Jan-Åke Nordin, Inge-Britt
Elfner, Elisabet Peijne, Ulf Sennerlin, Karin Brunsberg, Anders Ovander, Björn
Abrahamsson och Harry Svensson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för ökade utbyten av valedningar som samordnas med fjärrvärmeutbyggnad inom ramen 2,0 miljoner
kronor,
2. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för anläggande av uttagsbrunnar och infiltrationsanläggningar i anslutning till vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen inom ramen 3,0 miljoner kronor,
3. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för utbyte av lut- och kalkvattenhanteringsanläggningen vid Karlskrona vattenverk inom ramen 1,4
miljoner kronor,
4. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för utbyte av en lastbil inom
ramen 1,7 miljoner kronor,
5. att bevilja äldrenämnden investeringstillstånd för anskaffning av inventarier
till nya servicelägenheter i Vedebylund inom ramen 1,5 miljoner kronor, samt
6. att investeringsutbetalningar som inte ryms år 2002 får anstå till år 2003.
_______
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Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2000.412.209

§ 48
Ombyggnad av Konserthuset
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 26, beslutat föreslå
fullmäktige besluta att utöka det planerade investeringsanslaget om 8 mkr med 1,9
mkr till att omfatta sammanlagt 9,9 mkr, samt att omedelbart investeringstillstånd
beviljas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunfullmäktige gav den 22 februari 2001, § 26,
tekniska nämnden i uppdrag att snarast göra en förprojektering av erforderliga
upprustnings- och förbättringsåtgärder i konserthuset, inom en beräknad investeringsram om 8 mkr. Tekniska nämnden har nu genomfört denna förprojektering
och återkommer därför med en ny framställan om erforderliga medel för
investeringen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 68, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens framställan om anslag med 9,9 miljoner
kronor för föreslagen ombyggnad av Konserthuset,
2. att fullt ut finansiera detta belopp genom en motsvarande omdisponering från
den i investeringsbudgeten för år 2002 under tekniska nämnden (skattefinansierat) upptagna särskilda reserven för olika byggnadsprojekt, samt
3. att samtidigt bevilja ett omedelbart igångsättningstillstånd för projektet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2000.274.291

§ 49
Nybyggnad av bibliotekslokaler vid Ramdala och Tvings skolor
Kommunstyrelsen har den 14 augusti 2000, § 139, gett tekniska nämnden tillstånd
att för barn- och ungdomsnämndens räkning förprojektera nya skolbibliotek/
mediatek vid Tvings och Ramdalas skolor. Dessa bägge skolor är de enda enheter
som fortfarande saknar denna funktion.
Kommunfullmäktige har den 29 november 2001, § 179, i samband med behandlingen av budgeten och planen för åren 2002-2004 gett barn- och ungdomsnämnden i särskilt uppdrag att fullfölja planerna kring skolbibliotek i Ramdala och
Tving och då inom gällande budgetram.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 25, gjort framställan
6,5 mkr för att förverkliga dessa båda projekt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 mars 2002 sammanställt
ärendet och lämnat beslutförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 69, lämnat
beslutsförslag i fyra attsatser.
Yrkanden
Bo Palmgren (c), Patrik Hansson (s) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anslå 3,5 miljoner kronor för byggnation av nya bibliotekslokaler vid
Ramdala skola,
2. att anslå 3,0 miljoner kronor för byggnation av nya bibliotekslokaler vid
Tvings skola,
3. att finansiera dessa bägge objekt genom en sammanlagd omdisposition om
6,5 miljoner kronor från den i investeringsbudgeten för år 2002 under tekniska
nämnden (skattefinansierat) upptagna särskilda reserven för olika byggnadsprojekt, samt
4. att samtidigt bevilja ett omedelbart igångsättningstillstånd för dessa två
projekt.
_______
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Äldrenämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2002.144.706

§ 50
Ekonomisk reglering av förslag till nytt avgiftssystem för äldre personer och
funktionshindrade
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 februari 2002, § 12,
1. att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt
socialtjänstlagen,
2. att förändringarna träder i kraft den 1 juli 2002,
3. att förändringar som avser ränteinkomster träder i kraft 1 januari 2003 samt
4. att äldrenämnden erhåller full täckning för reformen.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 10, beslutat föreslå
fullmäktige besluta enligt reviderat förslag till avgifter m.m. samt att handikappnämnden erhåller full täckning för reformen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Det är svårt att i förväg göra en säker beräkning av de
sammanlagda framtida ekonomiska konsekvenserna för kommunen av denna
obligatoriska reform. Kontinuerliga uppföljningar/avstämningar och eventuella
revideringar måste göras under åtminstone de närmaste två till tre åren.
Fullmäktige har i den för år 2002 fastställda budgeten fattat ett särskilt beslut om
en kvartalsvis uppföljning av maxtaxans effekter inom äldreomsorgen (liksom
inom barnomsorgen).
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ersätta
äldrenämndens och handikappnämndens fjärde attsats med följande:
1. att de till följd av reformen från den 1 juli uppkommande merkostnaderna för
kommunen i princip skall finansieras av de från år 2002 för ändamålet
uppräknade generella statsbidragen,
2. att en utökning av äldrenämndens respektive handikappnämndens budgetramar
som en kompensation härför skall ske först i samband med
budgetuppföljningen för oktober månad när ett bättre underlag finns för en
beräkning av det faktiska utfallet, samt
3. att de från år 2003 långsiktiga ekonomiska effekterna av reformen skall beaktas
vid kommande beredning av budgeten och planerna för perioden 2003-2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 58, lämnat
beslutsförslag i sju attsatser.

25 april 2002
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Yrkanden
Kent Lewén (fp), Annelie Svensson (s), Jan-Åke Nordin (m), Jan-Erik Svensson
(s) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta reviderat förslag till avgifter för äldre- och handikappomsorg enligt
socialtjänstlagen,
2. att förändringarna träder i kraft den 1 juli 2002,
3. att förändringar som avser ränteinkomster träder i kraft 1 januari 2003,
4. att de till följd av reformen från den 1 juli uppkommande merkostnaderna för
kommunen i princip skall finansieras av de från år 2002 för ändamålet uppräknade generella statsbidragen,
5. att en utökning av äldrenämndens respektive handikappnämndens budgetramar
som en kompensation härför skall ske först i samband med
budgetuppföljningen för oktober månad när ett bättre underlag finns för en
beräkning av det faktiska utfallet, samt
6. att de från år 2003 långsiktiga ekonomiska effekterna av reformen skall
beaktas vid kommande beredning av budgeten och planerna för perioden 20032005, samt
7. att ge handikappnämnden i uppdrag att till budgetberedningen konsekvensbeskriva ett borttagande av omvårdnadsavgifterna för yngre funktionshindrade.
_______
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Samtliga nämnder
Personalenheten
Ekonomienheten
Akten
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2000.27.026

§ 51
Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002
Enligt jämställdhetslagen 10 § skall arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt
jämställdhetsarbete. Förslag till reviderat jämställdhetsprogram har sänts ut för
synpunkter. Jämställdhetskommittén har den 15 februari 2002, § 2, lämnat förslag
till reviderat program.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 60, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram
2002.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag och avslag till Birgit Hanssons m.fl. yrkande.
Birgit Hansson (c), med tillstyrkan av Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp) och
Sigurdh R Petersson (m) yrkar
1. avslag till 2:a och 3:e stycket punkt 2:4 sidan 10
2. tilläggsyrkande under mål 1, Tillväxt, protokollsbilaga 1
3. tilläggsyrkande under mål 2, Sysselsättning, protokollsbilaga 1
4. samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag utom punkt 2:4
sidan 10. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 2.4
sidan 10 mot Birgit Hanssons avslagsyrkande 2:a och 3:e stycket. Fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter avslår fullmäktige Birgit Hanssons m.fl., tilläggsyrkanden.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Folkpartiet
Liberalernas ledamöter reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002.
_______
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Samtliga nämnder
Akten
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2002.

§ 52
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2002
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner som inte är besvarade lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 mars 2002 lämnat
balansförteckning den 1 mars 2002.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 61, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna balansförteckningen.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna balansförteckningen.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2001.87.312

§ 53
Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Jörgen Johansson (c). Motionären föreslår att gång- och cykelväg mellan Lyckeby
och Augerums kyrka skall prövas i samband med tekniska nämndens förslag till
investeringsprojekt 2004.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2002, § 16, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Del av föreslagen gc-väg berör statligt vägnät och
förutsätter att vägverket är beredda att genomföra ”sin” del av projektet. Av denna
anledning har tekniska förvaltningen hemställt om länsstyrelsens ställningstagande
till motionen. Länsstyrelsen uppger att medel saknas i gällande 10-årsplan men att
man i samband med revidering av planen avser pröva föreslaget projekt. Om
projektet prioriteras kan detta bli aktuellt tidigast 2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka skall
prövas i samband med tekniska nämndens förslag till investeringsprojekt 2004,
samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten
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2001.139.860

§ 54
Svar på motion om ”Kultur för alla”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 mars 2001, § 37, av Bengt
Lindskog (v) och Björn Fries (s). Motionärerna föreslår att fullmäktiges presidium
får i uppdrag att genomföra framföranden eller utställningar, som produceras av
kulturskolan, i samband med fullmäktiges sammanträden.
Efter samråd med fullmäktiges presidium har kommunledningsförvaltningen med
skrivelse den 14 mars 2002 lämnat yttrande och beslutsförslag. Fullmäktiges presidium är positiva till att kulturinslag framförs och kommer att verka för att det sker.
Några större arrangemang kan svårligen genomföras, då det ofta krävs ommöblering på podiet, vilket i sin tur innebär stor tidsåtgång. Dock kan med fördel mindre
inslag, som inte innebär ommöbleringar, tänkas. Det är svårt att med kort varsel
lägga in kulturinslag, då presidiet först måste bedöma preliminär tidsåtgång för
ärendelistan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 63, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Bengt Lindskog (v) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten
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2001.72.006

§ 55
Svar på motion om ändring av kommunfullmäktiges starttid samt begränsad
sluttid
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Günter Dessin (v). Motionären föreslår att fullmäktiges sammanträdestider ändras
för att ge en ökad möjlighet för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt och för
att minska den snedfördelade representationen. Motionären föreslår att sammanträdena börjar kl 09.00 och avslutas senast kl 17.00.
Efter samråd med fullmäktiges presidium har kommunledningsförvaltningen med
skrivelse den 14 mars 2002 lämnat yttrande och beslutsförslag. Enligt gällande
arbetsordning för kommunfullmäktige bestämmer fullmäktiges ordförande, efter
samråd med vice ordförande, när, var och vilken tid fullmäktige sammanträder.
Presidiet anser att det finns många småbarnsföräldrar, ungdomar och egna företagare m.fl. som har svårt att komma på dagtid p.g.a. arbete, studier eller annat. Att
ha sammanträdena på eftermiddagen och till viss del på kvällstid blir således mer
demokratiskt.
Om ändring av tiden för fullmäktiges sammanträde skall göras bör detta ske i
samband med ny valperiod och bör då tas upp i budget för höjda ramanslag p.g.a.
högre ersättningar för förlorad arbetsförtjänst, hyra för sammanträdeslokaler m.m.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 64, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Günter Dessin (v) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 april 2002

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

23

2001.265.510

§ 56
Svar på motion om trafiksäkerheten vid våra skolor
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2001, § 94, av
Lennart Svantesson (kd). Motionären har i motionen begärt åtgärder för att öka
trafiksäkerheten inom busslingan vid Jändelsskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 30 januari 2002, § 7, bifallit
motionen. Ombyggnad av slingan har tidigare diskuterats. Nämnden tillstyrker att
trafikutskottet och barn- och ungdomsnämnden gemensamt får i uppdrag att ta
fram förslag till åtgärder, samt att bifalla motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 65, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen, samt
2. att finansiering sker inom barn- och ungdomsnämndens budgetram.
Holger Olsson (c) och Lennart Svantesson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 april 2002

Tekniska nämnden
Akten

24

2000.574.871

§ 57
Svar på motion om restaurering av den s k Kungsbryggan i Lyckebyån
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2000, § 179, av
Sigurdh R Petersson (m). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar, att i samråd
med de antikvariska myndigheterna på länsstyrelsen, restaurera den s k
Kungsbryggan i Lyckebyån snarast möjligt.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 11 december 2001, § 148, beslutat att
under förutsättning av bidrag från länsstyrelsen bifalla motionen, att ansökan om
bidrag för upprustning lämnas till länsstyrelsen, samt att upprustning sker under
2002 och kostnadstäcks till resterande del inom avdelningens underhållsanslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2002 föreslagit att
motionen skall anses besvarad då ansökan om medel för upprustning har inlämnats
till länsstyrelsen, samt att resterande del av upprustningen finansieras av tekniska
nämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 april 2002, § 66, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Sigurdh R Petersson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 april 2002
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§ 58
Frågor
1. Sigurdh R Petersson (m) ställer fråga till kommunalrådet Gerthie Olsson om
efterföljelse av bolagsordning för AB Karlskronahem.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______

25 april 2002

Akten

26

2002.71.109

§ 59
Svar på interpellation om vassbekämpning i Hallarumsviken
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 27 mars 2002, § 22, av Kent Lewén (fp).
Kommunalrådet Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 9 april 2002 besvarat
interpellationen.
I ärendet yttrar sig Gerthie Olsson (s) och Kent Lewén (fp).
_______

25 april 2002

Akten

27

2002.150.611

§ 60
Svar på interpellation om ”Föräldrar oroar sig” om barnomsorg och
förskoleverksamheten
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande den 27 mars
2002, § 22, av Jan-Olof Petersson (fp).
Patrik Hansson (s) har skriftligt besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Jan-Olof Petersson (fp), Patrik Hansson (s), Claes Bothén (kd)
och Bo Palmgren (c).
_______

25 april 2002

Akten

2002.162.611

§ 61
Svar på interpellation om email och hemsidor
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 22, av Peter Christensen (c).
Patrik Hansson (s) har skriftligt besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet då interpellanten inte är närvarande.
_______

28
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2002
§ 62

Kommunala val

§ 63

Anmälningsärenden

§ 64

Inkomna motioner

§ 65

Inkomna interpellationer

§ 66

Svar på interpellation om email och hemsidor

§ 67

Karlskrona kommuns årsredovisning 2001

§ 68

Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 69

Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari med
ombudgetering 2002

§ 70

Affärsverken AB:s begäran om garanti för återställning av deponeringsanläggningen
Bubbetorp

§ 71

Svar på motion om åtgärder för att minska sjukfrånvaron

§ 72

Svar på motion om utbildningsresor för niondeklasser till Stutthof i Polen

§ 73

Svar på motion om tillgänglighet till Kungsmarksområdet

§ 74

Frågor

§ 75

Svar på interpellation om förslag till samverkansmodell mellan kommun, landsting,
försäkringskassan och länsarbetsnämnden

§ 76

Svar på interpellation om projekt Pottholmen

§ 77

Svar på interpellation om hantering av detaljplaner

§ 78
Svar på interpellation om fler aktörer inom barnomsorgsverksamheten
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 23 maj 2002, kl 13.30-19.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-18.35 §§ 62-73
Ann-Louise Rosell (s)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Lisbeth Petersson (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s) kl 13.30-18.55 §§ 62-76
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Annicka Engblom (m) kl 15.20-18.35 §§ 68-74
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Jan-Åke Nordin (m)
Elisabet Peijne (m) kl 13.10-18.20 §§ 62-69
Ulf Sennerlin (m) kl 13.30-18.30 §§ 62-73
Karin Brunsberg (m)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-15.55 §§ 62-68
Bengt Lindskog (v) kl 13.30-18.30 §§ 62-73
Sylva Lilja (v) kl 13.30-18.40 §§ 62-75
Gösta Georgsson (v) kl 13.30-18.30 §§ 62-73
Kurt Lindman (v)
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Tommy Rönn (v) kl 13.30-18.40 §§ 62-75
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-17.05 §§ 62-del av 69
Bo Palmgren (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-17.20 §§ 62-del av 69
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp) kl 13.30-16.00 §§ 62-del av 69
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

Kjell Johansson (s)
Kerstin Boking (s)
Sune Johansson (s) kl 13.30-18.55 §§ 62-76
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-18.35 §§ 62-74
Åke Håkansson (s) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Börje Pettersson (s) kl 13.30-15.20 §§ 62-67
Dan Persson (s) kl 15.20-19.15 §§ 68-78
Erik Karlsson (s) kl 18.20-19.15 §§ 70-78
Göran Pettersson (s) kl 18.20-19.15 §§ 70-78
Christer Sandström (s) kl 18.20-19.15 §§ 70-78
Anders Ovander (m)
Mats Mårtensson (m)
Harry Svensson (m) kl 13.30-18.25 §§ 62-73
Roland Löfvenberg (m) kl 18.20-19.15 §§ 70-78
Torbjörn Haraldsson (m) kl 13.30-18.20 §§ 62-69
Jan-Olof Wahllöf (v) kl 15.55-19.15 §§ 69-78
Ingela Abrahamsson (c) kl 13.30-18.45 §§ 62-75
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-19.00 §§ 62-76
Eva Mårtensson-Kangeman (mp) kl 13.30-18.35 §§ 62-75
Dan Persson (s) kl 13.30-15.20
Erik Karlsson (s) kl 13.30-18.20
Christer Sandström (s) kl 13.30-18.20
Göran Pettersson (s) kl 13.30-18.20
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Roland Löfvenberg (m) kl 15.20-18.20
kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
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sekreterare

Laila Karlsson

Utses att justera

Claes-Urban Persson och Lisbeth Petersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
tisdagen den 28 maj 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

………………..……………………….. §§ 62-78
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………….
Birgitta Törnqvist

Justerare

………………………………….……….
Claes-Urban Persson

Justerare

……………………………………..….
Lisbeth Pettersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 maj 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Berörd nämnd
Valberedningens ordförande
Akten

2002.23.102

§ 62
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2002 följande:
Miljö- och byggnadsnämnden
ersättare Per-Gunnar Holgersson (s) efter Hans-Olof Månsson.
_______

5
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Akten

2002.225.102

§ 63
Anmälningsärenden
a) Länsstyrelsen Blekinge län beslut 020430 om fördelning av mandat mellan
valkretsarna i Karlskrona kommun, mandatperioden 1 november 2002 –
31 oktober 2006
_______

6
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Akterna

7

2002.213.822
2002.233.734
2002.249.214

§ 64
Inkomna motioner
1. Motion om simhall i Jämjö, av Jörgen Johansson (c) och Ingela Abrahamsson
(c),
2. Motion om utbyggnad av platser för demensvården av Holger Olsson (c), samt
3. Motion om byggnadsplaner, av Carl-Göran Svensson (m).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

23 maj 2002

Akterna

8

2002.238.001
2002.239.020
2002.252.534
2002.253.534
2002.256.610
§ 65
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om ändrad organisation för
icke nämndsspecifik administration, av Jan Johansson (kd),
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson om åtgärder
för att minska sjukfrånvaron, av Sigurdh R Petersson (m),
3. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om satsningar i ITkommunen Karlskrona, av Mikael Andersson (fp),
4. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om Affärsverken och
bredband, av Mikael Andersson (fp), samt
5. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om orättvisa taxor
inom förskolan, av Claes Bothén (kd).
_______

23 maj 2002

Akten

9

2002.162.611

§ 66
Svar på interpellation om email och hemsidor
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 22, av Peter Christensen (c).
Patrik Hansson (s) har skriftligt besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 25 april 2002, § 61, bordlagt
ärendet då interpellanten inte var närvarande.
Vid dagens sammanträde yrkar Patrik Hansson (s) att interpellationen tas upp idag
även om interpellanten inte är närvarande.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller bordläggas
och finner att ärendet skall bordläggas.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall avgöras
idag röstar ja, den som vill bordlägga ärendet röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 nej-röster mot 27 ja-röster, nio som avstår och en
frånvarande om bordläggning, voteringsprotokoll bilaga 1.
Således beslutar kommunfullmäktige
att bordlägga ärendet.
_______

23 maj 2002

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

10

2002.82.042

§ 67
Karlskrona kommuns årsredovisning 2001
Karlskrona kommuns årsredovisning 2001 visar ett positivt resultat med 47
miljoner kronor. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed, varför revisionen tillstyrker att den
godkänns.
I ärendet yttrar sig Mats Johansson (s), Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén
(kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp), Günter Dessin (v), Carl-Göran Svensson
(m), Ingela Gånedahl (mp) och Jan Johansson (kd).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning 2001.
_______

23 maj 2002

Samtliga nämnder och bolag
Ekonomienheten
Akten

11

2002.244.007

§ 68
Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Revisionen har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och
genom utsedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun helägda bolag även
verksamheten i dessa företag under år 2001. Granskningen har utförts enligt
kommunallagen, gällande revisionsreglemente och god revisionssed med biträde
av KPMG.
1. Tillstyrkan av årsredovisning 2001
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed, varför revisionen tillstyrker att den godkänns.
2. Ansvarsfrihet
Karlskrona kommuns revision tillstyrker enhälligt att kommunstyrelsen och övriga
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
I ärendet yttrar sig revisionens ordförande Bo Löfgren, Mats Johansson (s), Jan
Johansson (kd), Jan-Olof Petersson (fp) och Patrik Hansson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
_______

23 maj 2002

Samtliga nämnder
Personalenheten
Ekonomienheten
Styrelser/bolag

12

2002.2.042

§ 69
Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari
2002
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2002 inhämta uppgifter för en förenklad budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport bygger
på erfarenheterna från årets första två månader. Rapporten innehåller dessutom ett
antal förslag till ombudgeteringar. Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska
resultatet år 2002 för kommunen som helhet skall bli positivt, +19 mkr. En prognos
efter februari månads utgång, som bygger på de ombudgeteringar som är föreslagna i föreliggande rapport, innebär att målsättningen för resultatet kan uppnås.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet har gjort en överenskommelse om budgetdirektiv för2003-2005. Direktiv för treårsbudget 2003-2005 har utarbetats i samråd
med kommunstyrelsens ordförande. Budgetdirektiven bygger på den långsiktiga
strategin att prioritera sysselsättningen i Karlskrona samt vård, omsorg och utbildning, samtidigt som kommunens ekonomi måste fortsätta att stärkas genom en
fortsatt återbetalning på låneskulden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 24 april 2002, efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, lämnat beslutsförslag.
Som underlag för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns:
a) Budget- och verksamhetsuppföljning februari månad 2002 samt förslag till
ombudgetering
b) Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till ombudgetering för 2002
och planer för 2003-2005
c) Direktiv för treårsbudget 2003-2005 med beslutsförslag (s och v)
d) Fyrklöverns förslag till budgetdirektiv för 2003-2005 (m, kd, c och fp)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 72 för egen del
beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut nedan
1. att fördela sysselsättningsstöd med 4,8 miljoner kronor till äldrenämnden och
1,6 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden och uppmana nämnderna
lämna löpande rapport om pengarnas förbrukning,
2. att anslå 2,0 miljoner kronor för förtida rekrytering inom kommunens
riskgrupper under 2002,
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3. att finansiera ovanstående anslag ur kommunstyrelsens projektreserv för
tillfälliga sysselsättningsåtgärder, samt
4. att beslut om fördelning av sysselsättningsstöd för förtida rekrytering inom
kommunens riskgrupper under 2002 delegeras till personalchefen.
---Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 72, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om ombudgeteringar 14 attsatser samt
budgetdirektiv 2003-2005 i 12 attsatser.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Patrik Hansson (s), Günter Dessin (v), Christina Mattisson (s)
och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sigurdh R Petersson (m), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp),
Carl-Göran Svensson (m), Annicka Engblom (m), Karin Brunsberg (m) och JanÅke Nordin (m) yrkar:
Ombudgeteringar 2002
1. attsats 7 att barn- och ungdomsnämndens ram förstärks med 1,5 mkr samt
utbildningsnämndens ram förstärks med 0,5 mkr
2. attsats 8 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta upp
Arbetsgaranti, samt att till projekt Arbetsgaranti avsätta 5 mkr för att starta upp
projektet och för att införa en kommunal arbetsmarknadsersättning i stället för
socialbidrag.
Budgetdirektiv 2003-2005
bifall till det borgerliga fyrklöverförslagets budgetdirektiv (bilaga D i beslutsunderlaget).
Eva Mårtensson-Kangeman (mp) yrkar bifall till Sigurdh R Peterssons yrkande
attsats 7 samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner, ombudgetering 2002
Kommunfullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 16.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 7 mot
fyrklöverns förslag attsats 7 och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag attsats 7 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns ändringsyrkande röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster mot 34 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 7, voteringsprotokoll bilaga 2.
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 8 mot
fyrklöverns yrkande attsats 8 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag attsats 8 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 8 röstar
nej,
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 33 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 8, voteringsprotokoll bilaga 3.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 9-14 om
ombudgetering.
Propositioner, budgetdirektiv 2003-2005
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till ombudgetering
mot fyrklöverns förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 33 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv i 12 attsatser, voteringsprotokoll
bilaga 4.
----

Således beslutar kommunfullmäktige
A. Ombudgeteringar år 2002
1. att utöka äldrenämndens budgetram för år 2002 med 6,0 miljoner kronor,
2. att utöka handikappnämndens budgetram för år 2002 med 5,0 miljoner kronor,
3. att utöka utbildningsnämndens budgetram för år 2002 med 740.000 kronor,
4. att utöka miljö- och byggnadsnämndens budgetram för år 2002 med 360.000
kronor,
5. att utöka ramen för pensionsutbetalningar för år 2002 med 500.000 kronor,
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6. att medgiva tekniska nämnden att tidigarelägga underhållsarbeten för 6,0
miljoner kronor från år 2003 till 2002,
7. att anslå ett engångsbelopp om 1,5 miljoner kronor till barn- och ungdomsnämnden och ett engångsbelopp om 500.000 kronor till utbildningsnämnden för
en extra satsning år 2002 på läromedel,
8. att avsätta 5,0 miljoner kronor till säkerhetsmarginalen som gardering för
eventuellt ytterligare behov av medel för socialbidrag år 2002, samt att ge
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta
utifrån bifogat förslag. protokollsbilaga 1,
9. att överföra 8,4 miljoner kronor av de tillfälliga sysselsättningsstöden till
kommunstyrelsens projektreserv för tillfälliga sysselsättningsåtgärder,
10. att minska ramen för det externa finansnettot (kostnad) med 1,5 miljoner
kronor, samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med
motsvarande belopp,
11. att finansiera ovan angivna ombudgeteringar
a) genom ökning av intäkterna från skatteintäkter och statsbidrag år 2002
med 12,0 miljoner kronor,
b) genom budgetering av nytt temporärt statligt stöd år 2002 till kommunernas sysselsättning om 10,0 miljoner kronor,
c) genom budgetering av engångsintäkter år 2002 om 8,0 miljoner kronor,
d) genom ianspråktagande av 4,0 miljoner kronor ur den s.k. säkerhetsmarginalen 2002,
12. att anmoda berörda nämnder att vidta sådana åtgärder, att befarade negativa
budgetavvikelser år 2002 ej uppstår,
13. att ge socialnämnden i uppdrag att omgående presentera förslag till offensiva
åtgärder för att motverka obalansen på socialbidragsanslaget och dessutom
långsiktigt halvera socialbidragsberoendet mellan åren 1999 och 2004, samt
14. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
B. Budgetdirektiv 2003-2005
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2003-2005
1) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande
1 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2003 och 2 % av skatteintäkter
och statsbidrag åren 2004 och 2005,
2) Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel under planperioden och kommunens investeringsutgifter skall varje år begränsas
till ett belopp som motsvarar samma års avskrivningsmedel,
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3) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar
det positiva resultatet för respektive år,
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2003 och 2004
i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 02-04 primärt även skall gälla som
underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 03-05,
3. att de i föregående stycke nämnda ekonomiska ramarna dock skall justeras för
de långsiktiga effekterna av den ombudgetering avseende år 2002 som framgår av
beslut kring budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari 2002,
4. att ramen för äldrenämnden dessutom skall höjas med ytterligare 5,0 miljoner
kronor från år 2003,
5. att ramen för miljö- och byggnadsnämnden dessutom skall höjas med ytterligare
0,2 miljoner kronor från år 2003,
6. att ramen för tekniska nämnden tillfälligt skall reduceras med 6,0 miljoner
kronor år 2003 som en följd av tidigareläggning av underhållsarbeten till år 2002,
7. att de högre ramarna för vissa nämnder åren 2003 och 2004 jämfört med
treårsbudgeten 02-04 skall finansieras
b) genom ökning av skatteintäkter och statsbidrag år 2003 med 2,0
miljoner kronor och 2004 med 8,0 miljoner kronor,
c) genom budgetering av nytt temporärt statligt s.k. nyanställningsstöd år
2003 om 4,3 miljoner kronor,
d) genom minskning av de finansiella kostnaderna vardera åren 2003 och
2004 med 1,5 miljoner kronor,
e) genom minskning av reserven för volymökning år 2004 med 3,3
miljoner kronor,
f) genom ianspråktagande av 4,0 miljoner kronor vardera åren 2003 och
2004 ur den s.k. säkerhetsmarginalen,
8. att för år 2005 skall tillämpas samma ekonomiska ramar för de olika nämnderna
som för år 2004,
9. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en ökad säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året,
10. att vidare anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen även
sätta av ett belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader till en reserv för
förnyelse- och utvecklingsåtgärder, och att finansiera denna reserv genom normala
rationaliseringsåtgärder och produktivitetsförbättringar,
11. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under januari månad år 2003, samt
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12. att särskilt betona behovet av fortsatt hög budgetuppföljning och kostnadseffektivitet.
---Reservationer
Moderata samlingspartiets, kristdemokraternas, centerpartiets och folkpartiet
liberalernas ledamöter reserverar sig till förmån för fyrklöverns yrkanden,
protokollsbilaga 5.
_______

23 maj 2002

Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
Akten

18

2002.185.107

§ 70
Affärsverken AB, begäran om garanti för återställning av deponeringsanläggningen Bubbetorp
Affärsverken AB har med skrivelse den 10 april 2002 lämnat begäran om garanti
för återställning av deponeringsanläggningen Bubbetorp. Affärsverken AB äger
och ansvarar för deponeringsanläggningen i Bubbetorp. För att bedriva verksamheten fordras tillstånd enligt Miljöbalken. Alla nuvarande tillstånd skall omprövas
senast 2008. Affärsverken har valt att begära nytt tillstånd under 2001 för att erhålla tillstånd att anlägga en klass I deponi samt för att få kontinuitet i verksamheten.
Växjö tingsrätt, miljödomstolens, dom den 17 januari 2002.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 april 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 75, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att lämna kommunal garanti maximerad till 150 miljoner kronor avseende
miljödomstolens krav på återställningsgaranti för deponeringsanläggningen
i Bubbetorp.
Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna kommunal garanti maximerad till 150 miljoner kronor avseende
miljödomstolens krav på återställningsgaranti för deponeringsanläggningen
i Bubbetorp.
_______

23 maj 2002

Akten

19

2002.121.020

§ 71
Svar på motion om åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Claes
Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Sigurdh R Petersson (m).
Motionärerna hemställer att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra ett sexpunktsprogram. Den höga sjukfrånvaron är allvarlig och därför är det
dags att genomföra en offensiv satsning:
• Gå från ord till handling
• Resursförstärk på rätt ställe
• Decentralisera ute i verksamheterna
• Inför synlig och närvarande ledarskap
• Släpp loss personalen
• Satsa mer på kommunhälsan och friskvården.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 april 2002 på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande föreslagit åtgärder för att minska sjukfrånvaron,
vilka till stor del överensstämmer med motionärernas förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 74, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Claes Bothén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
________

23 maj 2002

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

20

2001.206.609

§ 72
Svar på motion om utbildningsresor för niondeklasser till Stutthof i Polen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 53, av Harry
R:son Svensson (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna hemställer att
fullmäktige beslutar att i samråd med de politiska ungdomsförbunden i länet och
Sölvesborgs kommun, undersöka möjligheterna för kommunens niondeklasser att
genomföra utbildningsresor till Stutthof i Polen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 mars 2002, § 24, lämnat
yttrande och föreslår att fullmäktige bifaller motionen. Barn- och ungdomsnämnden har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i november 2002
rapportera till nämnden om hur Ungdomsrådet arbetar med att stötta mot rasism
och främlingsfientlighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 79, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Harry R:son Svensson (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______

23 maj 2002

Tekniska nämnden
Akten

21

2001.461.312

§ 73
Svar på motion om tillgänglighet till Kungsmarksområdet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176,
av Gunilla Ekelöf (fp). Cykel- och gångtrafikanter, som kommer via Sunnavägen
och Ekebovägen, upplever att stigen rakt upp mot Kungsmarksområdet är otillgänglig, kuslig och mörk. Motionären föreslår att fullmäktige medverkar till att
ekonomiska förutsättningar ges att asfaltera hela stigen och att förse densamma
med lämplig belysning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2002, § 27, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2002, § 80, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motionen om gångväg Ekebovägen-Kungsmarken beaktas i samband med
budgetarbetet för 2003, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 74
Frågor
Carl-Göran Svensson (m) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
trafikavstängning på Norra Smedjegatan.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______

23 maj 2002

Akten

23

2002.198.106

§ 75
Svar på interpellation om förslag till samverkansmodell mellan kommun,
landsting, försäkringskassan och länsarbetsnämnden
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson vid
fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 45, av Mats Lindbom (c).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 13 maj 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Mats Lindbom (c).
_______

23 maj 2002

Akten

24

2002.204.260

§ 76
Svar på interpellation om projekt Pottholmen
Interpellationen ställdes till miljö- och byggnadsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 45, av Bo Palmgren (c).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 6 maj 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Bo Palmgren (c), Gerthie Olsson (s) och Kurt Lindman (v).
_______

23 maj 2002

Akten

25

2002.206.214

§ 77
Svar på interpellation om hantering av detaljplaner
Interpellationen ställdes till miljö- och byggnadsnämndens ordförande den 25 april
2002, § 45, av Carl-Göran Svensson (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 6 maj 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Carl-Göran Svensson (m) och Gerthie Olsson (s).
________

23 maj 2002

Akten

26

2002.207.611

§ 78
Svar på interpellation om fler aktörer inom barnomsorgsverksamheten
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande den 25 april
2002, § 45, av Annicka Engblom (m).
Patrik Hansson (s) har skriftligt svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet då interpellanten inte är närvarande.
______

19 juni 2002
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2002
§ 79

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 80

Anmälningsärenden

§ 81

Inkomna interpellationer

§ 82

Svar på interpellation om fler aktörer inom barnomsorgsverksamheten

§ 83

Yttrande över förslag till Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB

§ 84

Karlskrona kommuns delårsbokslut per den 30 april 2002

§ 85

Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni

§ 86

Uppföljning av rekonstruktion av Fastighetsbolaget Gullberna KB

§ 87

Bostadsförsörjningsplan för Karlskrona kommun 2002-2010

§ 88

Ökat antal elevplatser inom vuxenutbildningen

§ 89

Exploateringsavtal för Verstorp 2:23 Skärva by, Nättraby, Karlskrona kommun

§ 90

Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (Skärva by) Nättraby, Karlskrona kommun - antagande

§ 91

Frågor

§ 92

Svar på interpellation om kommunens nämndsorganisation

§ 93

Svar på interpellation om åtgärder för att minska sjukfrånvaron

§ 94

Svar på interpellation om satsningar i IT-kommunen Karlskrona

§ 95

Svar på interpellation om Affärsverken och bredband

§ 96

Svar på interpellation om orättvisa taxor inom förskolan

§ 97

Svar på interpellation om email och hemsidor

§ 98 Ordförandens sommarhälsning
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center,
onsdagen den 19 juni 2002, kl 13.30-19.15

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-18.15 §§ 79-del av 93
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Rolf Andersson (s)
Walla Carlsson (s) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s)
Margita Landehag (s)
Kerstin Andersson (s) kl 13.30-16.55 §§ 79-88
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Rolf Karlsson (s) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Sigurdh R Petersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.20-18.30 §§ 83-93
Eva Ottosson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-17.05 §§ 79-91
Annicka Engblom (m) kl 13.30-16.50 §§ 79-87
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Eva Abramsson (m) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Elisabeth Peijne (m) kl 13.30-18.20 §§ 79-del av 93
Ulf Sennerlin (m) kl 13.30-18.10 §§ 79-del av 93
Karin Brunsberg (m)
Thor Widell (m) kl 13.30-15.30 §§ 79-del av 83
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Bengt Lindskog (v) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Gösta Georgsson (v) kl 13.30-16.50 §§ 79-87
Kurt Lindman (v) kl 13.30-19.05 §§ 79-95
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
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Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
David Nilsson (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-17.30 §§ 79-92
Peter Christensen (c) kl 16.30-18.30 §§ 88-93
Bo Palmgren (c) kl 13.30-15.00 §§ 79-82
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

Christer Sandström (s)
Erik Karlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Sune Johansson (s)
Kerstin Boking (s)
Annelie Svensson (s) kl 13.30-17.15 §§ 79-92
Börje Pettersson (s) kl 13.30-16.30 §§ 79-del av 87
John-Erik Danerklint (s) kl 17.15-19.05 §§ 92-95
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-18.30 §§ 79-93
Per-Anders Nygård (s) kl 16.55-19.15 §§ 88-98
Gert Olsson (s) kl 16.55-19.15 §§ 89-98
Jesper Magnusson (s) kl 17.15-19.15 §§ 92-98
Anders Ovander (m) kl 13.30-18.00 §§ 79-del av 93
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m) kl 13.30-15.20, 16.55-17.30 §§ 79-82, 88-92
Roland Löfvenberg (m) kl 15.55-19.15 §§ 84-98
Katarina Lauste-Jurvin (m) kl 17.05-19.15 §§ 92-98
Jan-Olof Wahllöf (v)
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-16.55, 18.30-19.15, §§ 79-88
samt §§ 94-98
Göran Pettersson (s) kl 13.30-17.00
John-Erik Danerklint (s) kl 13.30-17.15
Per-Anders Nygård (s) kl 13.30-16.55
Gert Olsson (s) kl 13.30-16.55
Jesper Magnusson (s) kl 13.30-17.15
Erik Gisslén (m) kl 15.20-16.55
Roland Löfvenberg (m) kl 15.20-15.55
Katarina Lauste-Jurvin (m) kl 13.30-17.05

19 juni 2002

tjänstemän
sekreterare

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Anders Persson och Tommy Rönn

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
fredagen den 28 juni 2002, kl 09.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 79-98
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Birgitta Törnquist

Justerare

……………………………………………
Anders Persson

Justerare

……………………………………………
Tommy Rönn

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 juni 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten

2002.23.102

§ 79
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Malin Gånemo (c) har med skrivelse den 10 juni 2002 avsagt sig samtliga
politiska uppdrag från och med den 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______

5

19 juni 2002

Akten

2002.260.107

§ 80
Anmälningsärenden
a) Årsredovisning för BlekingeTrafiken AB år 2001, samt kallelse till
BlekingeTrafikens AB bolagsstämma torsdagen den 20 juni 2002, kl 09.00,
i Landstingssalen, Wämö Center.
_______

6

19 juni 2002

Akterna

7

2002.278.611
2002.295.100

§ 81
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om Wämöskolans
framtid, av Bo Palmgren (c), samt
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om utveckling av välfärden, av
Kent Lewén (fp).
_______

19 juni 2002

Akten

8

2002.207.611

§ 82
Svar på interpellation om fler aktörer inom barnomsorgsverksamheten
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 45, av Annicka Engblom (m).
Patrik Hansson (s) har med skrivelse inkommen den 13 maj 2002 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige har vid sammanträde den 23 maj 2002, § 78, bordlagt ärendet då
interpellanten inte var närvarande.
I ärendet yttrar sig Annicka Engblom (m), Patrik Hansson (s), Claes Bothén (kd),
Bo Palmgren (c), Mats Lindbom (c), Jan-Olof Petersson (fp), Christina Mattisson
(s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Bengt Fröberg (m), Ulf Sennerlin (m) och Birgit
Hansson (c).
_______

19 juni 2002

BlekingeTrafiken AB
Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

9

2002.181.107

§ 83
Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB
Enligt trafikavtalet mellan BlekingeTrafiken AB och ägarna skall bolaget varje år
fastställa en samordnad plan för trafik och ekonomi – marknadsplan – för de
närmaste två åren efter nästkommande verksamhetsår.
Förslaget till marknadsplan har behandlats av länstrafikens styrelse vid sammanträde den 8 april 2002 som då godkände förslaget med vissa justeringar.
BlekingeTrafikens styrelse beslöt också att överlämna förslaget till marknadsplan
2003-2005, inkluderande förslag på ekonomiska ramar för 2003-2005, till ägarna
med förslag om att de skall fastställas av ordinarie bolagsstämma den 6 juni 2002
samt att föreslå bolagsstämman att förslaget till marknadsplan tillika skall utgöra
trafikförsörjningsplan enligt lagen (1977:734) om ansvar för viss lokal och
regional persontrafik.
Efter ovanstående beslut har BlekingeTrafiken AB beslutat skjuta upp bolagsstämman till den 20 juni 2002.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag i åtta attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 84, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i åtta attsatser.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att få särskilt
yttrande till protokollet.
Ingela Gånedahl (mp), Holger Olsson (c), Gerthie Olsson (s), Jan-Olof Petersson
(fp), Birgit Hansson (c), Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m) och Sven-Otto
Ullnér (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer
ordföranden proposition på Mats Lindboms yrkande om att få särskilt yttrande till
protokollet. Fullmäktige beslutar bifalla yrkandet, protokollsbilaga 1.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att införa en särskild taxa för studenter vid
Blekinge Tekniska Högskola inom ramen för nuvarande trafikutbud och en
oförändrad ekonomisk ram,
2. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att möjliggöra för förskole- och skolbarn
att utnyttja kollektivtrafiken för besök på kultur- och idrottsaktiviteter etc.
inom ramen för nuvarande trafikutbud och en oförändrad ekonomisk ram,
3. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att Fågelmaraområdet skall utgöra ett av
de försöksområden med utökad närtrafik som inleds under hösten 2002,
4. att BlekingeTrafiken AB skall återkomma till ägarna med en konsekvensbeskrivning av oförändrad ekonomisk ram enligt tidigare marknadsplan vad
avser Karlskrona kommuns del av ägartillskottet under perioden,
5. att överbudgetering inte skall ske vad avser ägartillskottet,
6. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att utvärdera nettokostnadsavtalet
avseende busstrafiken i god tid innan nästa avtalsperiod,
7. att i övrigt avge yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan
i enlighet med kommunledningsförvaltningens yttrande, samt
8. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid BlekingeTrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan.
_______

19 juni 2002
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

§ 84
Delårsbokslut per den 30 april 2002
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat delårsbokslutet för kommunen och
koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall. Med budget avses i detta
sammanhang den av fullmäktige i maj beslutade kompletteringsbudgeten för 2002.
Personnyckeltal för Karlskrona kommuns förvaltningar mätperiod januari-april
2002 bifogas.
Resultatet för den totala sammanställda redovisningen visar för perioden ett
resultat uppgående till –18,0 mkr. Resultatet är 19,0 mkr sämre än motsvarande
period föregående år. Prognostiserat resultat för den sammanställda redovisningen
är + 46,6 mkr. Prognosen är 5 mkr sämre än budget som uppgår till 51,6 mkr. Med
utgångspunkt från bifogade handlingar har kommunledningsförvaltningen lämnat
beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen vid
sammanträde den 4 juni 2002, § 89, för egen del
1. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2002, samt
2. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
--Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 89, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att inte höja vårdavgifterna för intern och extern HVB-vård för vuxna
missbrukare,
2. att höja taxan för automatspel enligt socialnämndens förslag bilaga 1, samt
3. att fortsättningsvis delegera beslutanderätten till socialnämnden avseende
vårdavgifter samt taxa för automatspel enligt fastställda riktlinjer, samt
4. att tekniska nämnden, i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti 2002,
lämnar ytterligare redovisning avseende uthyrningssituationen för och den
framtida användningen av Sjöbladsskolan. Därvid skall särskilt möjligheten till
försäljning stämmas av mot marknaden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Informationsenheten
IT-enheten
Personalenheten
Ekonomienheten
Kommunal författningssamling
Akten

12

2001.230.005

§ 85
Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och telefoni
Karlskrona kommun har en mycket mångfacetterad verksamhet och detta medför
att behovet av en förankrad policy inom koncerngemensamma områden blir viktig.
Som ett led i att förtydliga användningen av e-post, internet, och telefoni har en
gemensam policy nu framtagits. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse
den 10 maj 2002 lämnat beslutsförslag. Policyn är förankrad i chefsgruppen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 90, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och
telefoni, med tillägg efter andra stycket i policyn: * Finns synnerliga skäl till
avsteg från detta skall beslut fattas av ansvarig för verksamheten.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och
telefoni, med tillägg efter andra stycket i policyn: * Finns synnerliga skäl till
avsteg från detta skall beslut fattas av ansvarig för verksamheten.
_______

19 juni 2002

Gullberna KB
Ekonomienheten
Akten

13

2002.7.107

§ 86
Rekonstruktionsplan för Gullberna KB
I samband med fastställande av balans- och resultaträkning för 2000 beslutades om
ägardirektivet, att till november månad år 2001 lämna särskild redogörelse i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2000, om försäljningar, planprocess, utökad uthyrning m.m. och effekterna av dessa. Med anledning av förseningar i fullföljandet av markavyttring för bostadsexploatering har uppföljningen
förskjutits.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt bolagets ledning att vidta åtgärder för att klara ekonomiska krav i
enlighet med lämnad prognos för perioden 2003-2005,
2. att uppdra åt bolagets ledning tillsammans med kommunledningsförvaltningen
att senast oktober 2002 återkomma med försäljningsstrategi avseende
markreserv och fastighetsbestånd under perioden 2003-2010,
3. att bolaget skall inhämta kommunstyrelsens samtycke för investeringar
överstigande 1 mkr, för avstämning mot rekonstruktionsplanen, samt
4. att tillstyrka lämnad uppföljning av rekonstruktionsplan för Fastighetsbolaget
Gullberna KB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Fastighetsutskottets ordförande
Akten

14

2002.62.210

§ 87
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2002-2010
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har vid sammanträde den 31 januari 2002,
§ 1, lämnat beslutsförslag. Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona
kommun har tagits fram enligt uppdrag av kommunstyrelsen.
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att med årligen aktualiserat statistiskt
underlag och prognoser visa på behov och fysiska möjligheter att bygga bostäder
med översiktsplanen som bas. Bostadsförsörjningsplanen skall fungera som ett
övergripande planerings- och informationsunderlag, inom och utom kommunen,
för alla som i någon form berörs av boendeplanring, bostadsproduktion etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 97, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta bostadsförsörjningsplan 2002-2010, samt
2. att ge fastighetsutskottet i uppdrag att årligen följa upp och revidera planen.
Yrkanden
Günter Dessin (v), Mikael Andersson (fp), Ingela Gånedahl (mp), Mats Lindbom
(c), Jan-Olof Wahllöf (v) och Kurt Lindman (v), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med undantag av att Hästövarvets område på södra Hästö lyfts ur
bostadsförsörjningsplanen som bostadsområde.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag av att
områdena på södra Hästö och Saltö tas bort som planerat bostadsområde.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
samtliga yrkanden om att ta bort områden som planerade bostadsområden.
Jan Lennartsson (m), Rolf Andersson (s), Sven-Otto Ullnér (m) och Karin
Brunsberg (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Günter
Dessins m.fl. yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag om att Hästövarvet skall planeras att bli bostadsområde, den som vill
tillstyrka Günter Dessins m.fl. yrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 49 ja-röster mot 20 nej-röster, en som avstår och fem
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
Därefter beslutar fullmäktige avslå Tommy Olssons yrkande att Saltö stryks som
bostadsområde.
Fullmäktige beslutar i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag till bostadsförsörjningsplan.
Reservationer
Evy Andréasson (kd), Günter Dessin (v), Jan-Olof Wahllöf (v), Bengt Lindskog
(v), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Gösta Georgsson (v), Kurt Lindman (v), Tommy
Rönn (v), Claes Bothén (kd), Tommy Olsson (kd), Lennart Svantesson (kd), Jan
Johansson (kd), David Nilsson (kd), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c),
Birgit Hansson (c), Holger Olsson (c), Kent Lewén (fp), Mikael Andersson (fp)
och Ingela Gånedahl (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta bostadsförsörjningsplan 2002-2010, samt
2. att ge fastighetsutskottet i uppdrag att årligen följa upp och revidera planen.
_______
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Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2002.237.615

§ 88
Ökat antal elevplatser inom vuxenundervisningen
I årsbudgeten för år 2002 avsattes 1,6 mkr till den s.k. säkerhetsmarginalen för
planerad utökning av basorganisationen inom den gymnasiala vuxenutbildningen
från höstterminen 2002. I planerna för 2003 och 2004 upptogs på motsvarande sätt
3,2 mkr per år för helt års kostnad.
Kunskapslyftet avvecklas under år 2002 och ersätts av det s.k. Kunskapsbygget.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 mars 2002, § 25, begärt hos
kommunstyrelsen att få ta i anspråk centralt avsatta medel om 1,6 mkr för år 2002.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 maj 2002 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 98, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja utbildningsnämnden 1,6 mkr för ökat antal elevplatser inom
vuxenutbildningen höstterminen 2002, samt
2. att finansiera detta belopp av medel som finns avsatta för ändamålet i den s.k.
säkerhetsmarginalen i 2002 års budget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

17

2002.229.251

§ 89
Exploateringsavtal för Verstorp 2:23, Skärva by, Nättraby
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Rubricerade fastighet ägs av Skärva Förvaltnings AB. Bolaget har
för avsikt att exploatera fastigheten i ett ambitiöst projekt ”Skärva by”.
Kommunen och bolaget har i samråd upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten. Planförslaget medger en byggnation med ca 60 bostäder med viss verksamhet i anslutning till ett bytorg utmed Landsvägen. Exploateringsarbetena är planerade att påbörjas under hösten 2002.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 99, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och
Skärva Förvaltnings AB för exploatering av Verstorp 2:23.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Vägverket
Ekonomienheten
Akten

18

2000.689.214

§ 90
Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (Skärva by), Nättraby – antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd den 21 september till och med den 19
oktober 2001. Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att skapa en bymiljö
i ett idag oexploaterat område norr om Gamla Landsvägen i Nättraby. Användningsändamålet föreslås vara bostäder samt i vissa delar verksamheter för daghem/
förskola.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 april 2002, § 109,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen.
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har vid sammanträde den 25 april 2002, § 11,
tillstyrkt miljö- och byggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2002, § 100, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f.d. 2:14) Skärva by, daterad mars
2002.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

19 juni 2002
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Akten

§ 91
Frågor
1. Carl-Göran Svensson (m) ställer fråga till kommunalrådet Gerthie Olsson om
Banverkets planer på att ta bort ett antal övergångar för att öka hastigheten på
tågen. Är kommunalrådet beredd att kalla till ett möte med Banverket för att få
en helhetslösning på problem för medborgarnas och kommunens bästa?
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______

19 juni 2002

Akten

20

2002.238.001

§ 92
Svar på interpellation om kommunens nämndsorganisation
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Jan Johansson (kd).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Jan Johansson (kd), Mats Johansson (s) och Claes Bothén (kd).
_______
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Akten
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2002.239.020

§ 93
Svar på interpellation om åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Sigurdh R Petersson (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Sigurdh R Petersson (m), Mats Johansson (s), Claes Bothén
(kd), Gunilla Ekelöf (fp), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Bengt Fröberg (m)
och Christina Mattisson (s).
_______

19 juni 2002

Akten

22

2002.252.534

§ 94
Svar på interpellation om satsningar i IT-kommunen Karlskrona
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Mikael Andersson (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Mikael Andersson (fp) och Mats Johansson (s).
_______
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Akten

23

2002.253.534

§ 95
Svar på interpellation om Affärsverken och bredband
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Mikael Andersson (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Mikael Andersson (fp), Sigurdh R Petersson (m), Mats
Johansson (s) samt Affärsverken Karlskrona AB:s VD Jan Svensson.
_______
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Akten

24

2002.256.610

§ 96
Svar på interpellation om orättvisa taxor inom förskolan
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 23 maj 2002, § 65, av Claes Bothén (kd).
Patrik Hansson (s) har med skrivelse den 7 juni 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Patrik Hansson (s) och Claes Bothén (kd).
_______
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Akten

25

2002.162.611

§ 97
Svar på interpellation om email och hemsidor
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 22, av Peter Christensen (c).
Patrik Hansson (s) har med skrivelse den 15 april 2002 svarat på interpellationen.
Fullmäktige har vid sammanträde den 25 april 2002, § 61, och den 23 maj 2002,
§ 66, bordlagt ärendet då interpellanten inte varit närvarande.
_______
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§ 98
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar fullmäktiges ledamöter, ersättare och tjänstemän för gott
samarbete under vårens arbete och önskar alla en skön och avkopplande sommar.
Fullmäktiges 2:e vice ordförande tackar ordföranden för vårens arbete och önskar
en glad sommar med många bad och segelturer.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002
§ 99

Sammanträdets inledning

§ 100

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 101

Kommunala val

§ 102

Anmälningsärenden

§ 103

Inkomna motioner

§ 104

Samarbetsavtal med vänorten Baltijsk kommun för 2002-2004

§ 105

karlskrona.se – Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun – antagande

§ 106

Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge samt väckande av ärende enligt
§ 5 i förbundsordningen

§ 107

Förlängning av konsortialavtal för Affärsverken Karlskrona AB

§ 108

Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag samt investeringstillstånd för
ombyggnationer för utbildningsförvaltningen

§ 109

Köpe- och hyreskontakt med Svensk Industrilager AB avseende fastigheten
Cisternen 2, del av Karlskrona 2:1 och 5:47 i oljehamnen med tillhörande
anordningar och anläggningar

§ 110

Uppsägning av tomträtterna för och försäljning av fastigheterna Grenadjären 4 och 55

§ 111

Exploateringsavtal för del av Skavkulla1:2, Nättraby, Karlskrona kommun

§ 112

Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun – antagande

§ 113

Revisionsberättelse samt rapport från granskning av årsredovisning 2001 för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet

§ 114

Frågor

§ 115

Svar på interpellation om Wämöskolans framtid

§ 116 Svar på interpellation om utveckling av välfärden
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 29 augusti 2002, kl 13.30-20.05

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

2

Birgitta Törnqvist (s) kl 13.30-17.00 §§ 99-113
Börje Nilsson (s) kl 17.00-20.05 §§ 114-116
Börje Nilsson (s) §§ 99-113
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s) kl 16.30-19.25 §§ 106-del av 116
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-17.20 §§ 99-105 §§ 107-del av 114
(ej § 106 p.g.a. jäv)
Jan-Erik Svensson (s)
Sonja Andersson (s) kl 13.30-18.15 §§ 99-del av 116
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-19.15 §§ 99-del av 116
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Roger Öman (s) kl 13.30-19.40 §§ 99-del av 116
Margita Landehag (s)
Percy Blom (s) kl 13.30-17.20 §§ 99-114
Laila Karlsson (s) kl 13.30-17.55 §§ 99-del av 116
Rolf Karlsson (s) kl 13.30-19.15 §§ 99-del av 116
Magnus Johansson (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.00-17.20 §§ 100-113
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m) kl 13.30-19.40 §§ 99-del av 116
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-19.35 §§ 99-del av 116
Annicka Engblom (m) kl 15.00-16.40 §§ 100-107
Sven-Otto Ullnér (m) kl 15.30-18.20 §§ 106-del av 116
Jan-Åke Nordin (m)
Bengt Fröberg (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Karin Brunsberg (m)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-17.00 §§ 99-113
Bengt Lindskog (v) kl 13.30-17.05 §§ 99-113
Sylva Lilja (v) kl 13.30-17.25 §§ 99-114
Gösta Georgsson (v) kl 13.30-17.35 §§ 99-del av 116
Kurt Lindman (v) kl 13.30-17.35 §§ 99-del av 116

29 augusti 2002

Tommy Rönn (v) kl 13.30-18.00 §§ 99-del av 116
Claes Bothén (kd)
Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd) kl 13.30-18.30 §§ 99-del av 116
David Nilsson (kd)
Ingeborg Palmgren (kd) kl 13.30-19.40 §§ 99-del av 116
Roger Öman kl 13.30-19.40 §§ 99-del av 116
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-19.05 §§ 99-del av 116
Peter Christensen (c) kl 13.30-17.00 §§ 99-113
Bo Palmgren (c) kl 13.30-17.45 §§ 99-del av 116
Birgit Hansson (c) kl 13.30-16.40 §§ 99-105
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-17.35 §§ 99-115
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp) kl 13.30-17.20 §§ 99-113
Tjänstgörande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s) kl 13.30-18.50 §§ 99-del av 116
Sune Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ 99-113
Per-Anders Nygård (s)
Åke Håkansson (s) kl 13.30-17.00 §§ 99-113
Kerstin Boking (s)
Gert Olsson (s) kl 13.30-19.30 §§ 99-del av 116
Göran Pettersson (s) kl 17.35-20.05 §116
John-Erik Danerklint (s)
Jesper Magnusson (s) kl 13.30-18.10 §§ 99-del av 116
Anders Ovander (m) kl 13.30-17.35 §§ 99-115
Harry Svensson (m) kl 13.30-18.10 §§ 99-del av 116
Mats Mårtensson (m)
Erik Gisslén (m) kl 13.30-18.00 §§ 99-del av 116
Lennart Ivarsson (m) kl 13.30-19.15 §§ 99-del av § 116
Ingrid Hermansson (c) kl 17.20-18.50 §§ 115-del av 116
Ingela Abramsson (c) kl 17.00-18.50 §§ 114-del av 116
Eva M-Kangeman (mp) kl 13.30-18.00 §§ 99-del av 116

Närvarande

ersättare

Börje Pettersson (s) kl 13.30-16.00
Göran Pettersson (s) kl 13.30-17.35
Bo Jönsson (s) kl 13.30-16.00
Torbjörn Haraldsson (m) kl 13.30-15.00
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-15.30

tjänstemän

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson kl 15.30-20.05 §§ 105-116
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sekreterare

Laila Karlsson

Utses att justera

Lennart Svantesson och Ann-Charlotte Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 5 september 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 99-116
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………§§ 99-113
Birgitta Törnqvist

Ordförande

…………………………………………… §§ 114-116
Börje Nilsson

Justerare

……………………………………………
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29 augusti 2002

§ 99
Sammanträdets inledning
Sammanträdet inleds med revyn Livet suger? av Teater Hela Livet i Ronneby.
Föreställningen är ett iscensättande av många människors vardag. Med korta
slagfärdiga scener åskådliggörs det många känner: Stress i vardagen, privat och
på arbetet, människor som lever ”med masken på”.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten

6

2002.23.102

§ 100
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Solveig Eliasson (mp) har med skrivelse den 19 augusti 2002 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, samt
2. Eva Petersson (s) har med skrivelse den 15 augusti 2002 avsagt sig uppdraget
som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Valberedningens ordförande
De valda
Akten

2002.23.102

§ 101
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige till och med den 31 december 2002 följande:
Kommunstyrelsen
ersättare Björn Gustavsson (mp) efter Solveig Eliasson
Handikappnämnden
Ledamot Maj Olsson (c) efter Malin Gånemo
ersättare Weste Brynestam (c) efter Maj Olsson.
_______
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Akterna

2000.497.214
2002.260.107

§ 102
Anmälningsärenden
a. Från länsstyrelsen Blekinge län beslut 020532 att avskriva ärendet om
överklagande av kommunfullmäktiges antagandebeslut den 31 januari 2002,
§ 9, att anta detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1)
Nättraby, Karlskrona kommun,
b. BlekingeTrafiken AB:s bolagsstämmas protokoll 020620, samt
c. Tackskrivelse med reserapport från Olle Melin, världsarvsstipendiat.
_______
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Akterna

9

2002.363.315
2002.365.512
2002.375.611
2002.374.611
2002.384.730
§ 103
Inkomna motioner
1. Motion om cykeluppställningsplatser, av Gunilla Ekelöf (fp),
2. Motion om övergångsställen i Nättraby, av Peter Christensen (c),
3. Motion om ”LUS lär eleverna läsa”, förslag om läsutvecklingsschema, av JanOlof Petersson (fp),
4. Motion om ”Ge eleverna tillräckligt med tid i grundskolan”, av Jan-Olof
Petersson (fp), samt
5. Motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara, av Mats Lindbom
(c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten
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2002.285.105

§ 104
Samarbetsavtal med vänorten Baltijsk kommun för 2002-2004
I samband med vänortsmötet mellan Karlskrona och Baltijsk i Baltijsk den 13-14
juni 2002 togs ett förslag till program fram för samarbetet mellan vänorterna åren
2002-2004. Programmet är en konkretisering av det vänortsavtal som tecknades
den 26 augusti 1995.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 106, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till program för samarbete mellan vänorterna
Baltijsk och Karlskrona för åren 2002-2004.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Länsstyrelsen Bleking län
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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1997.607.212

§ 105
karlskrona.se – Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun antagande
Enligt plan- och bygglagen skall kommunen varje mandatperiod ta upp översiktsplanen för en aktualitetsförklaring i fullmäktige. Beslut fattades den 4 november
1997 att utvecklingsplanen skall ligga till grund för en revidering av översiktsplanen. Fullmäktige beslutade den 27 maj 1999, § 99, att anta ett program för
revideringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 10 juli 2002 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Planprocessen har således pågått under större delen
av mandatperioden. Det har i första hand varit ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningarna. Ambitionen har varit att
informera och engagera så många som möjligt i arbetet och samrådet kring planen,
samtidigt som uppdraget har varit tydligt och skall kunna utläsas i det slutliga
resultatet.
Det slutliga förslaget har varit utställt under mars och april månader 2002.
Inkomna synpunkter har medfört smärre kompletteringar och ajourföring av
förslaget. Ett av syftena med översiktsplanen är vidare att utgöra program för det
fortsatta översiktliga planarbetet i kommunen. Bakgrund och förslag till fortsatt
arbete framgår av planhandlingarna och förtydligas i nedanstående förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 107, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i sex attsatser.
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), Mats Johansson (s), Tommy Olsson (kd), Rolf Andersson (s)
och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till övriga
yrkanden.
Jan Lennartsson (m), Carl-Göran Svensson (m) och Karin Brunsberg (m) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringsyrkanden:
1. Sidan 34 Stränder och strandskydd
a) att meningen ”För särskilt skyddsvärda områden har strandskyddet
utökats till 300 m” skall utgå.
b) att meningen ”Utgångspunkten är att stor restriktivitet skall gälla vid
bedömning av ärenden som berör strandskyddsområden” skall utgå.
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2. Sidan 42 Skeppsbrokajen-Handelshamnen
att i meningen ”Inom den södra delen av handelshamnen föreslås en storskalig
bebyggelse i högst fyra till fem våningar ….” skall ordalydelsen ändras till ”två till
tre våningar”.
3. Sidan 67 Generella rekommendationer
a) att andra meningen i andra punkten ”Generellt är förtätning och
funktionsomvandling att föredra framför helt nya områden eller
enskilda lokaliseringar vilka kan medföra att samhällets service blir
lägre för den enskilde” tas bort och ersätts med ”Det får inte hindra att
nya områden tas till vara för att öka möjligheten till en balanserad
bebyggelseutveckling inom hela kommunen”.
b) att femte punkten slopas.
4. Sidan 68 Lokalisering av nya hus
att i meningen ”komplettring av byar bör ske genom förtätning” skall bör ändras
till kan.
5. Sidan 41
att formuleringen ”Pottholmen skall ha samma strandlinje som idag” utgår.
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringsyrkande
sidan 41 att ”Pottholmen skall ha samma strandlinje som idag” ersätts med ”Allén
vid Borgmästarekajen inte får ändras utan vara kvar i oförändrat skick.”
Mats Lindbom (c) och Bo Palmgren (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med ändringsyrkande sidan 70 Rödeby, Nättraby, Jämjö
Det finns inte bara ”landskapsbildsvärden” utan framför allt att det är frågan om
mycket god och bördig mark, bland de bästa jordarna i kommunen. Avstyrker
därför liksom 1991 att denna mark används för annat än jordbruk. Stöd för detta
förslag finns även under rubriken ”Jordbruk” på sidan 31 i översiktsplanen. Där
står bl.a. ”För att brukningsvärd jordbruksmark skall få tas i anspråk för
bebyggelse eller andra anläggningar fordras mycket starka skäl. Detta bör endast
ske om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om ingen
annan mark finns att tillgå”.
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till Jan
Lennartssons ändringsyrkande sidan 34 och 67.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag sidan 34 mot
Jan Lennartssons och Gunilla Ekelöfs ändringsyrkande och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag sidan 34 röstar ja, den som vill bifalla Jan Lennartssons m.fl. ändringsyrkande röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 35 nej-röster och en som avstår enligt
kommunstyrelsens förslag sidan 34, voteringsprotokoll bilaga 1.
Därefter beslutar fullmäktige avslå Jan Lennartssons ändringsyrkande sidorna 42,
67 och 68 och bifalla kommunstyrelsens förslag sidorna 42, 67och 68.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag sidan 70 mot Mats
Lindboms ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag sidan 41 mot
Kurt Lindmans och Jan Lennartssons ändringsyrkanden. Fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter beslutar fullmäktige i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag i sex
attsatser.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och centerpartiets ledamöter
reserverar sig till förmån för egna yrkanden, se voteringsbilaga.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att antaga reviderat förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun, daterat
juli 2002,
2. att de tidigare antagna fördjupade översiktsplanerna för Verkö, Aspö och
Skärgården skall fortsätta att gälla och utgöra en del av kommunens översiktsplan,
3. att under kommunstyrelsens ledning uppdra till miljö- och byggnadsnämnden
att upprätta en s.k. tematisk fördjupning av översiktsplanen för kommunika-tioner
och infrastruktur,
4. att under kommunstyrelsens ledning uppdra till miljö- och byggnadsnämnden
att förbereda arbetet med en för Karlskrona och Ronneby kommuner gemen-sam
översiktsplan för området mellan de båda stadsområdena,
5. att gemensamt uppdra till miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden
att utarbeta ett stadsmiljöprogram för den offentliga miljön, samt
6. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att utarbeta ett kommunalt
kulturmiljöprogram.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Ekonomienheten
Akten

14

2002.268.701

§ 106
Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge, samt väckande av
ärende enligt § 5 i förbundsordningen
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet och att
årsredovisningen godkänns. Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den
9 juli 2002 föreslaget att kommunen gör detsamma. Det bör observeras att
förbundet har finansiella placeringar som tappat i värde (0,25 mkr) under året.
Med anledning av den framlagda årsredovisningen vill kommunledningsförvaltningen, efter samråd med kommunens socialchef, väcka följande ärende till
direktionen:
Av årsredovisningen framgår att de samlade överskotten uppnått betydande belopp
(9,8 mkr) i relation till såväl omsättning som tillgångar. Så t.ex. uppgår förbundets
soliditet till drygt 50 %. Sett med förbundets ögon finns det naturligtvis många
fördelar med detta förhållande, men de samlade överskotten måste i första hand ses
utifrån förbundsmedlemmarnas situation. Det kan rimligtvis inte ligga i medlemmarnas intresse att kommunalförbundet samlar betydande överskott i egen kassa
eftersom förbundsmedlemmarna har det yttersta ansvaret för verksamheten och
dess ekonomi. Ett skäl för att kommunerna skall kunna driva kommunal verksamhet, kommunalförbund, är bl.a. att kunna minimera det egna kapitalets storlek.
Med anledning av ovanstående anser kommunledningsförvaltningen att det egna
kapitalet bör begränsas till max 4 mkr. Överskjutande belopp skall då, efter det att
förbundsmedlemmarna beviljat ansvarsfrihet, återbetalas till förbundsmedlemmarna i enlighet med § 7 i förbundsordningen varje år till den del det egna kapitalet
händelsevis överstiger de angivna 4 mkr. Sedan en sådan återbetalning är verkställd bör även övervägas om förbundet i framtiden skall ge återbäring till förbundsmedlemmarna på grundval av erlagda vårdavgifter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 108, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet, samt
2. att väcka ärendet angående det egna kapitalets storlek i vårdförbundet i
enlighet med kommunledningsförvaltningens skrivelse enligt ovan.
Jäv
Peter Johansson (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
Akten
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1990.519/047.500

§ 107
Förlängning av konsortialavtal med Affärsverken Karlskrona AB
Konsortialavtal mellan Karlskrona kommun och Affärsverken AB sades upp den
20 december 1999, att upphöra per den 31 december 2001. Kommunfullmäktige
har därefter beslutat förlänga avtalet till den 30 juni 2002.
Mot bakgrund av dels pågående process rörande punkt 2.2 i konsortialavtal samt
pågående arbete med att ta fram finansiell policy för Affärsverken AB föreslås
konsortialavtalet i tillämpliga delar förlängas tills vidare, dock längst till den 31
december 2002.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 109, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att prolongera konsortialavtalet i tillämpliga delar tills vidare, dock längst till den
31 december 2002.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Budgetsekreteraren
Akten
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2002.267.291

§ 108
Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag samt investeringstillstånd
för ombyggnationer för utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 24 april 2002, § 33, och tekniska
nämnden vid sammanträde den 28 maj 2002, § 48, aktualiserat ombyggnadsarbeten
inom kommunens gymnasieskolor i enlighet med lokalplan för år 2002. Lokalplanen förutsätter ombyggnader i tre etapper. Etapp I genomförs sommaren 2002
och finansieras ur tekniska nämndens s.k. klumpanslag för smärre investeringar.
Etapp II innefattar åtgärder som är tänkta att genomföras under hösten 2002 och
våren 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 juni 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 110, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 2.335.000 kronor, finansierat ur 2003 års investeringsutrymme, för
ombyggnad av utbildningsförvaltningens lokaler i enlighet med utbildningsnämndens framställan § 33/2002 och åtgärdsplan upptagen under prioritet 2 i
antagen lokalplan,
2. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för projektet, samt
3. att anmana utbildningsnämnden att inrymma ökade hyreskostnader till följd av
ombyggnaderna inom de ramar som nämnden tilldelats inför treårsbudgeten
2003-2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringschefen
Ekonomienheten
Budgetsekreteraren
Akten
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2001.169.256

§ 109
Köpekontrakt och hyreskontrakt med Svensk Industrilager AB avseende
fastigheten Cisternen 2, del av Karlskrona 2:1 och 5:47 i oljehamnen med
tillhörande anordningar och anläggningar
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2001, § 57, att ge tekniska nämndens
förvaltningschef i uppdrag att säga upp tomträttsavtalet för fastigheten Cisternen 2
i Karlskrona och att ta upp förhandlingar med företaget i anledning av uppsägningen.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 8 maj 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förhandlingarna som påbörjades i januari 2002, har lett till att
tomträttsavtalet är uppsagt och att lösenskyldigheten infrias till en kostnad av 3,8
mkr, under förutsättning av fullmäktiges godkännande. Del av fastigheterna
Karlskrona 2:1 och 5:47 har sagts upp i förtid utan kostnad för kommunen. Två
nya avtal har, under förutsättning av fullmäktiges godkännande, tecknats med
Svensk Industrilager AB.
Karlskrona kommun hyr genom det nya kontraktet ut anläggningen till Svensk
Industrilager AB under tiden fram till den 30 juni 2009. Hyran är fastställd till
178.300 kronor per år och hamnavgifterna beräknas flyta in med ca 150 000 kronor
årligen. Miljösaneringsansvaret åvilar bolaget som verksamhetsutövare, vilket
anges i båda avtalen och det finns försäkringar som täcker upp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 112, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ingå bilagda köpekontrakt för Cisternen 2 och hyreskontrakt för
anläggning,
2. att senast den 30 juni 2003 erlägga 3.800.000 kronor till Svensk Industrilager
AB,
3. att utbetalningen får anslagstäckas i investeringsbudgetens ram för år 2003
såsom blivande exploateringsområde, samt
4. att de löpande kostnader och intäkter som investeringen ger upphov till får
täckas inom tekniska nämndens budgetramar från och med år 2003 varvid
investeringen skall avskrivas med 325 tkr per år tills vidare.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringschefen
Ekonomienheten
Akten
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2002.369.253

§ 110
Uppsägning av tomträtterna för och försäljning av fastigheterna
Grenadjären 4 och 55
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Grenadjären 4 respektive 55 är belägna på Gräsvik och är de fastigheter som Vodafone f.d. Europolitan har sin verksamhet i. Grenadjären 4 är upplåten med tomträtt till HB Grenadjären 4 och är den första etappen av Vodafones
etablering på Gräsvik. Grenadjären 55 är upplåten med tomträtt till KB Eurohill
och omfattar den senaste större utbyggnaden. Båda bolagen ägs av Nordisk
Renting AB, Stockholm.
Enligt tomträttsavtalen har tomträttshavarna, i detta fall genom Nordisk Renting,
rätt att inom den första avgäldsperioden (10 år) förvärva respektive fastighet till i
avtalen angivna köpeskillingar. Nordisk Renting har inom angiven tid anmält
önskemål att från bolagens sida förvärva Grenadjären 4 respektive Grenadjären 55.
Överenskommelserna innebär dels att respektive tomträtt ömsesidigt sägs upp av
parterna, d.v.s. kommunen och bolagen, för upphörande, samt dels att respektive
fastighet säljs till respektive bolag för i tomträttsavtalen angivna köpeskillingar.
Tomträtterna kommer att upphöra den 31 december 2002 och tillträdet för
förvärven den 1 januari 2003. Kostnaderna för tomträtternas upphörande och
inskrivning av förvärven åvilar bolagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 113, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att enligt överenskommelse säga upp tomträtten för Grenadjären 4 och försälja
fastigheten till HB Grenadjären 4 (916533-7636), c/o Nordisk Renting AB, för
en köpeskilling av 4,5 miljoner kronor,
2. att enligt överenskommelse säga upp tomträtten för Grenadjären 55 och
försälja fastigheten till KB Eurohill (969622-6381), c/o Nordisk Renting AB,
för en köpeskilling av 1,7 miljoner kronor, samt
3. att hänskjuta till budgetberedningen att i tekniska förvaltningens budget för
2003 justera de ekonomiska konsekvenserna av försäljningarna ovan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringschefen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten
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2002.370.251

§ 111
Exploateringsavtal för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun
Över rubricerade område finns ett förslag till detaljplan. Området är tidigare ej
detaljplanelagt. Det ligger i dock i anslutning till den planlagda och bebyggda
delen av Skavkulla. Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 4 juli 2002
lämnat förslag till exploateringsavtal som är upprättat i samråd med berörda
förvaltningar och avdelningar inom kommunen.
Detaljplaneförslaget syftar till att inom området medge uppförande av 12 bostadshus längs en nyanlagd lokalgata. Området är privatägt och byggnationen avses
genomföras som en privat exploatering, varför ett exploateringsavtal som reglerar
utbyggnaden av VA, gata m.m. måste tecknas mellan kommunen och exploatören.
Generellt skall exploatören projektera, utföra och bekosta allmänna anläggningar
såsom VA, lokalgata m.m. samt anskaffa och bekosta allt för exploateringen.
Kommunen har inga kostnader för genomförandet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och
fastighetsägaren till Skavkulla 1:2 gällande exploatering av del av Skavkulla 1:2.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda sakägare
Ekonomienheten
Akten
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2001.213.214

§ 112
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2002, § 181,
beslutat översända rubricerade detaljplan till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplanen har varit utställd för granskning fr.o.m. den 17 september t.o.m. den
15 oktober 2001.
Området är beläget i Skavkulla i sydvästra delen av Nättraby och omfattar 2,3 ha.
Förslaget ligger öster om den väg som leder till Skavkulla brygga. Planen syftar till
att göra det möjligt att bygga tolv enfamiljsvillor på område som inte tidigare
detaljplanelagts. Där finns möjlighet att skapa en attraktiv boendemiljö, nära natur
och hav samt medverka till att önskad VA-sanering i området möjliggörs. Även
angränsande områden ges möjlighet till VA-sanering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 augusti 2002, § 115, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för del av Skavkulla 1:2 I Nättraby, Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Kommunrevisionens ordförande
Akten

21

2002.368.007

§ 113
Revisionsberättelse samt rapport från granskning av årsredovisning 2001 för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge samt beslut om
ansvarsfrihet
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagor.
Av förbundsmedlemmarnas utsedda revisorer i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten i Karlskrona/Ronneby – Bo Larsson, Karl-Gustaf Johansson,
Birger Trellman och Karl Sundberg.
Kommunfullmäktige i Ronneby har beslutat i ärendet.
Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att
förbundets årsredovisning godkänns.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja direktionen ansvarsfrihet.
_______

29 augusti 2002
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Akten

§ 114
Frågor
1. Jan Lennartsson (m) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om rondeller i
Vedeby- och Verkökryssen.
Gerthie Olsson (s) svarar.
2. Karin Brunsberg (m) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om övergångsställe
på Verkövägen.
Gerthie Olsson (s) svarar.
3. Carl-Göran Svensson (m) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om trägolv på
uteserveringar.
Gerthie Olsson (s) svarar.
4. Claes Bothén (kd) frågar kommunstyrelsens ordförande om vad som gjorts för
att ”trycka” på hos regeringen om full kompensation för barnomsorgsreformen
enligt finansieringsprincipen.
Mats Johansson (s) svarar.
5. Kurt Lindman (v) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
kalhuggningen och bortsprängningen av de stora stenblocken i den så kallade
svarta byn, Gullberna park.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______

29 augusti 2002

Akten

2002.278.611

§ 115
Svar på interpellation om Wämöskolans framtid
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 19 juni 2002, § 81, av Bo Palmgren (c).
Patrik Hansson (s) har den 19 augusti 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Bo Palmgren (c) och Patrik Hansson (s).
_______
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29 augusti 2002

Akten

24

2002.295.100

§ 116
Svar på interpellation om utveckling av välfärden
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 19 juni 2002, § 81, av Kent Lewén (fp).
Mats Johansson (s) har den 27 augusti 2002 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Kent Lewén (fp), Sigurdh R Petersson (m), Mats Johansson (s),
Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Christina Mattisson (s) och Bengt Fröberg
(m).
_______

24 oktober 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002
§ 117

Parentation

§ 118

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 119

Anmälningsärenden

§ 120

Inkomna motioner

§ 121

Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för Karlskrona kommunkoncern

§ 122

Köp av fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2

§ 123

Begäran om tillstånd till fusion av AB Karlskronafastigheter med AB Karlskronahem

§ 124

Ansvarig nämnd för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

§ 125

Förslag till ändring av fullmäktiges beslut om förbud för motordrivet fordon utanför
Rosenfeldtskolan

§ 126

Exploateringskalkyl för detaljplan avseende Solskenet, Norra Hässlegården

§ 127

Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002

§ 128

Svar på motion om att arbetsgivaravgifterna skall redovisas på de kommunanställdas
lönebesked

§ 129

Svar på motion om detaljplaneändring av markområde på Hästö för äldreboende/särskilt
boende

§ 130

Svar på motion om ökade möjligheter till information och bokning av olika kulturevenemang och andra evenemang med stöd av internet

§ 131

Svar på motion om ökad fysisk aktivitet i skolan

§ 132

Svar på motion om återvinningsstationer

§ 133

Svar på motion om ansökan att Karlskrona kommun blir medlem i Föreningen Sveriges
Ekokommuner

§ 134

Svar på motion om trafiksituationen kring Nättrabyskolan

§ 135

Svar på motion om utformning av utemiljö vid Stortorget

§ 136

Svar på motion om utbyggnad av platser för demensvården

§ 137

Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Östra Torp och Lösens kyrka

§ 138

Frågor

§ 139 Sammanträdets avslutning
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 24 oktober 2002, kl 13.30-16.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Birgitta Törnqvist (s)
Börje Nilsson (s)
Evy Andréasson (kd)
Mats Johansson (s)
Bengt Grönblad (s)
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ola Johansson (s) kl 13.30-16.40 §§ 117-137
Peter Johansson (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Sonja Andersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Siv Brorsson (s)
Anders Persson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Rolf Andersson (s)
Margita Landehag (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Sigurdh R Petersson (m)
Rune Andersson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Ottosson (m)
Christina Olausson (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Eva Abramsson (m) kl 13.30-16.45 §§ 117-138
Jan-Åke Nordin (m)
Inge-Britt Elfner (m)
Ulf Sennerlin (m)
Karin Brunsberg (m) kl 13.30-16.45 §§ 117-137
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.00 §§ 117-130
Bengt Lindskog (v)
Sylva Lilja (v)
Gösta Georgsson (v)
Kurt Lindman (v)
Tommy Rönn (v)
Claes Bothén (kd)
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Tommy Olsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Jan Johansson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Bo Palmgren (c)
Birgit Hansson (c)
Holger Olsson (c)
Kent Lewén (fp)
Jan-Olof Peterson (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Mikael Andersson (fp)
Ingela Gånedahl (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän
sekreterare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Gert Olsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Åke Håkansson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Kerstin Boking (s)
Börje Pettersson (s)
Anders Ovander (m)
Björn Abramsson (m)
Harry Svensson (m)
Mats Mårtensson (m)
Tore Zetterqvist (kd) kl 16.10-16.50 §§ 130-139
Ingrid Hermansson (c)
Eva Mårtensson-Kangeman (mp)
Dan Persson (s)
Erik Karlsson (s) kl 13.30-15.45 §§ 117-130
John-Erik Danerklint (s)
Jesper Magnusson (s)
Torbjörn Haraldsson (m)
kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Carl-Göran Svensson och Sven-Otto Ullnér

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 31 oktober 2002, kl 13,30

3

24 oktober 2002

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 117-139
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Birgitta Törnqvist

Justerare

……………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

…………………………………………….
Sven-Otto Ullnér

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 oktober 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

4
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§ 117
Parentation
Med anledning av ledamoten Rolf Karlssons bortgång erinrar kommunfullmäktiges
ordförande om hans engagemang och lyser med en stunds stillhet frid över hans
minne.
_______

24 oktober 2002

Berörd nämnd
Akten

2002.23.102

§ 118
Avsägelser
1. Elisabet Peijne (m) har den 27 september 2002 avsagt sig samtliga politiska
uppdrag i Karlskrona kommun.
2. Lennart Cederblad (kd) har den 13 oktober 2002 avsagt sig uppdraget som
ersättare i handikappnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______

6
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Akterna

7

2002.246.214
2002.398.007
2002.260.107

§ 119
Anmälningsärenden
a) Miljö- och byggnadsnämnden har, med stöd av fullmäktiges delegationsbeslut,
020821, § 220, antagit detaljplan för del av Annebo 8 och Karlskrona 5:11,
Karlskrona kommun
b) Revisionsrapport FB-01 om ny nämndsorganisation och nya förvaltningar
c) BlekingeTrafiken planerar att hålla extra bolagsstämma den 12 december 2002
på förmiddagen. Plats: Landstingssalen, Wämö Center
_______

24 oktober 2002

Akterna

2002.382.740
2002.383.006
2002.400.870
2002.432.840
2002.434.030

§ 120
Inkomna motioner
1. Motion om personlig hemservice för funktionshindrade, av Kent Lewén (fp),
2. Motion om att det finns alltför få småbarnsföräldrar med förtroendeuppdrag
”Skapa ett barnvänligare politikerliv”, av Peter Christensen (c),
3. Motion om underhåll av stenbro över Nättrabyån, av Peter Christensen (c),
4. Motion om att bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål, av Rolf
Andersson (s), samt
5. Motion om användning av valstugorna, av Rolf Andersson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

8

24 oktober 2002

9

Äldrenämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

§ 121
Delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har den 27 september 2002 lämnat årets delårsbokslut per den 31 augusti 2002 för kommunen och koncernen jämte en prognos
för årets budgetutfall. Med budget avses i detta sammanhang den av fullmäktige i
maj beslutade kompletteringsbudgeten för år 2002. Med utgångspunkt från
bifogade handlingar har kommunledningsförvaltningen lämnat beslutsförslag.
Äldrenämndens protokoll den 29 maj 2002, § 52, framställan om investeringsmedel för inköp av sängar
Handikappnämndens protokoll den 26 juni 2002, § 35, framställan om utökad
investeringsram för inköp av inventarier
Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2002, § 143, beslutat
1. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2002,
2. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige, samt
3. att ge kommunstyrelsens allmänna utskott i uppdrag att särskilt följa upp
bankgarantin gällande Gullberna KB:s försäljning på Gullberna.
--Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 143 föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja handikappnämnden utökad investeringsram med 500 tkr för inköp
av inventarier i samband med om- och nybyggnad av särskilda boenden,
2. att bevilja äldrenämnden utökad investeringsram med 700 tkr för inköp av
sängar för att ersätta inhyrning på Vedebylund och Furgården, samt
3. att anslagstäckning sker genom en minskad amorteringstakt med nämnda
medel (1 200 tkr).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Kruthusen Företagsfastigheter
Ekonomienheten
Akten

10

2002.329.252

§ 122
Köp av fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2
Kruthusen Företagsfastigheter AB, har den 5 juli 2002 lämnat en begäran om att få
förvärva rubricerade fastighet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 juli 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag i fyra attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 122, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB investeringstillstånd till förvärv
av fastigheten Ruthensparre 24, uppgående till 19 mkr,
2. att bevilja lån till Kruthusen Företagsfastigheter AB på motsvarande belopp,
19 mkr, att finansieras genom nyupplåning i kommunen med 19 mkr,
3. att uppdra åt Kruthusens Företagsfastigheter AB att återkomma med strategi
för avyttring av fastigheter på Gräsviksområdet före december 2002, samt
4. att uppdra åt tekniska nämnden att avyttra fastigheterna Sjöblad 25-28 m.fl.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp) och
Tommy Olsson (kd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag attsatserna 1 och 2
samt bifall till attsatserna 3 och 4.
Ingela Gånedahl (mp), Mats Johansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag .
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsatserna 1 och 2
mot Jan Lennartssons m.fl. avslagsyrkande, och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsatserna 1 och 2 röstar ja, den som vill avslå desamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 34 nej-röster, en som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1 och 2,
voteringsprotokoll bilaga 1.

24 oktober 2002
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Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 3-4.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB investeringstillstånd till förvärv
av fastigheten Ruthensparre 24, uppgående till 19 mkr,
2. att bevilja lån till Kruthusen Företagsfastigheter AB på motsvarande belopp,
19 mkr, att finansieras genom nyupplåning i kommunen med 19 mkr,
3. att uppdra åt Kruthusens Företagsfastigheter AB att återkomma med strategi
för avyttring av fastigheter på Gräsviksområdet före december 2002, samt
4. att uppdra åt tekniska nämnden att avyttra fastigheterna Sjöblad 25-28 m.fl.
_______
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AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

12

2002.355.107

§ 123
Begäran om tillstånd till fusion av AB Karlskronafastigheter med AB
Karlskronahem
Styrelsen för AB Karlskronahem och AB Karlskronafastigheter begär fullmäktiges
tillstånd att fusionera dotterbolaget AB Karlskronafastigheter med moderbolaget
AB Karlskronahem.
Verksamheten i dotterbolaget AB Karlskronafastigheter har upphört i och med
försäljning av fastigheten Viborg 34. I samband med försäljningen diskuterades
alternativen att dels avyttra fastigheten och därefter fusionera bolaget (med
moderbolaget AB Karlskronahem), dels försälja dotterbolaget med tillhörande
fastighet genom avyttring av aktier.
Efter samråd med revisorerna valdes det första alternativet att avyttra fastigheten
i steg 1. Fusionsplan har därefter tagits fram tillsammans med revisorer.
Fusionsplanen har beslutats vid styrelsemöte den 26 juni 2002.
Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2002, § 123, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka fusionen mellan AB Karlskronafastigheter och AB Karlskronahem.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2002.163.001

§ 124
Ansvarig nämnd för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
Tekniska nämnden har idag ansvaret för att utreda och bevilja parkeringstillstånd
till personer med rörelsehinder enligt Trafikförordningen (TrF 1998:1276).
Handikappnämnden har ansvaret för huvuddelen av övriga insatser som ges till
personer med funktionshinder. Funktionshindrade personer kan i flertalet kontakter
med kommunen vända sig till denna nämnd.
Remissynpunkter
Tekniska nämnden den 23 april 2002, § 35
Handikappnämnden den 22 maj 2002, § 26
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 juli 2002 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag om överflyttning av ansvaret för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder från tekniska nämnden till handikappnämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 124, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att från och med den 1 januari 2003 överflytta ansvaret för parkeringstillstånd
för personer med rörelsehinder från tekniska nämnden till handikappnämnden,
2. att handikappnämndens reglemente § 1 kompletteras med
”Handikappnämnden har dessutom ansvar för handläggning av
parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder enligt Trafikförordningen
(TrF 1998:1276)”,
3. att genom ramjustering överföra 153 tkr från kommunstyrelsen till
handikappnämnden,
4. att genom ramjustering överföra 26 tkr från tekniska nämnden till
handikappnämnden,
5. att handikappnämnden får täcka merkostnaden för handläggningen inom sin
budgetram.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

24 oktober 2002
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Günter Dessin (v) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
attsatserna 1-4 och avslag attsats 5 och föreslår att finansiering sker ur kommunstyrelsens reserv.
Proposition
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-4.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 5 mot
Günter Dessins yrkande attsats 5 om ändrad finansiering, och finner att fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärd.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill rösta på kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Günter Dessins förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 67 ja-röster mot 3 nej-röster, fyra som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 5, voteringsprotokoll bilaga
2.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att från och med den 1 januari 2003 överflytta ansvaret för parkeringstillstånd
för personer med rörelsehinder från tekniska nämnden till handikappnämnden,
2. att handikappnämndens reglemente § 1 kompletteras med
”Handikappnämnden har dessutom ansvar för handläggning av parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder enligt Trafikförordningen (TrF
1998:1276)”,
3. att genom ramjustering överföra 153 tkr från kommunstyrelsen till
handikappnämnden,
4. att genom ramjustering överföra 26 tkr från tekniska nämnden till
handikappnämnden,
5. att handikappnämnden får täcka merkostnaden för handläggningen inom sin
budgetram.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

15

2000.119.510

§ 125
Förslag ändring av fullmäktiges beslut den 20 juni 2001 § 104 om förbud för
motordrivet fordon utanför Rosenfeldtskolan
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2001, § 104, att Södra Smedjegatan
mellan Östra Prinsgatan och Alamedan skulle stängas av för trafik under skoltid.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2002, § 66, lämnat förslag
till ändrade trafikföreskrifter eftersom förbudet för motordrivet fordon utanför
Rosenfeldtskolan inte respekteras. Det sker mycket transporter med direkt anknytning till skolan, ex.vis. skolskjutsfordon av bl.a. rörelsehindrade, varutransporter som mattransporter och servicebilar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 125, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt tekniska nämnden att fastställa lokala trafikföreskrifter i enlighet
med tekniska förvaltningens förslag,
2. att förbudet mot trafik med motordrivet fordon även omfattar mopedtrafik,
samt
3. att uppdra till tekniska förvaltningen att förtydliga skyltningen och med fysiska
arrangemang begränsa framkomligheten på Amiralitetstorgets östra körbanan
delen Alamedan – Östra Prinsgatan.
Bo Palmgren (c) och Percy Blom (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringschefen
Ekonomienheten
Akten

16

2002.397.251

§ 126
Exploateringskalkyl för detaljplan avseende Solskenet, Norra Hässlegården
Tekniska förvaltningen har, genom mark- och exploateringsavdelningen den
11 september 2002, upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade
planförslag. Planen har tagits fram som ett led av att efterfrågan på tomter för
småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Området var tidigare planlagt för
radhusbebyggelse och handel. Planförslaget är antaget och medger 16 tomter,
beläget i östra delen av Norra Hässlegården. Området är i föreliggande plan avsett
för en byggnation med 15 friliggande småhus samt ett område som är avsett för
bostads- och/eller handelsändamål. Marken ägs av kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 127, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovan nämnda område för småhus vid N Hässlegården samt att anslå
erforderliga 3 415 000 kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande av
köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Akten

17

2002.108.004

§ 127
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner. ”En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning”.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas till fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 129, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Personalenheten
Akten

18

2001.448.024

§ 128
Svar på motion om att arbetsgivaravgifterna skall redovisas på de
kommunanställdas lönebesked
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av
Jan Lennartsson (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna föreslår ”att
Karlskrona kommun på alla lönebesked till de anställda, förutom uppgifter om lön
och inbetalad skatt, även skall redovisa arbetsgivaravgifterna, så att arbetsgivarens
totala lönekostnad för den anställde framgår på ett otvetydigt sätt och så att därmed
också framgår hur mycket den anställde avstår i löneutrymme”.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 april 2002 besvarat
motionen samt föreslagit fullmäktige att avslå densamma. Bland annat skriver
kommunledningsförvaltningen att vid lönesättning sker ingen diskussion om de
sociala avgifternas storlek utifrån att det är ett särskilt löneutrymme. De sociala
avgifterna är fastställda av centrala myndigheter och i avtal och är en avgift för
arbetsgivaren för de försäkringstaganden, pensionsåtaganden etc som måste finnas
för arbetet. Skatten däremot är ett betalningsansvar för den enskilde vilket slutligt
regleras i den årliga självdeklarationen. Av den anledningen redovisas
skatteavdraget på lönebeskedet och inte de sociala avgifterna.
Kommunledningsförvaltningen ser därför ur arbetsgivarens synvinkel, ingen
anledning till att redovisa de sociala avgifterna på lönebeskedet. Information om de
sociala avgifternas storlek lämnas årligen till förvaltningarna. Denna information
kommer även att finnas i Loggen (intranätet) för att öka tillgängligheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 130, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Sigurdh R Petersson (m) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till motionen samt som
tilläggsyrkande att införandet sker i samband med uppdatering.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
Sigurdh R Peterssons m fl yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Sigurdh R
Peterssons yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

24 oktober 2002
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 34 nej-röster och en frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 3.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______

24 oktober 2002

Äldrenämnden
Akten

20

2001.500.210

§ 129
Svar på motion om detaljplaneändring av markområde på Hästö för
äldreboende/särskilt boende
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176,
av Mats Lindbom (c). Motionären föreslår då Hästövarvet nu är avvecklat och
marken inte kommer att efterfrågas för båtvarv, att fullmäktige ger berörda
nämnder i uppdrag att omgående undersöka möjligheten att etablera ett äldreboende och inleda nödvändig detaljplaneändring.
Äldrenämnden har den 27 mars 2002, § 23, avslagit motionen. Nämnden har ett
om- och utbyggnadsprogram och behov härutöver föreligger ej på kort sikt. Sedan
tidigare har vissa objekt blivit försenade och att i detta läge väga in fler alternativ
innebär en risk att processen ytterligare försenas. Ett äldreboende på södra delen av
Hästö bedöms mindre lämpligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 131, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Bo Palmgren (c), Kent Lewén (fp) och Sven-Otto Ullnér (m)
yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s), Jan Lennartsson (m), Günter Dessin (v) och Jan-Åke Nordin
(m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Lindboms
m fl yrkande om bifall till motionen, och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Mats Lindboms m fl yrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 48 ja-röster mot 18 nej-röster, sju som avstår och två
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 4.

24 oktober 2002

Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______
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Kulturnämnden
Akten

22

2001.543.005

§ 130
Svar på motion om ökade möjligheter till information och bokning av olika
kulturevenemang och andra evenemang med stöd av internet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Günter Dessin (v). Motionären föreslår bl.a. att Karlskrona kommun utvecklar
hemsidans information om evenemang på svenska och engelska samt kopplar
möjligheter till bokning via internet m.m.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2002, § 22, lämnat yttrande.
Nämnden påpekar att motionärens förslag till system, som bland annat finns i
Kalmar, är en lyckad satsning för dem. För att fungera måste ett informations- och
bokningssystem enligt föreslagen modell utarbetas och drivas i samarbete med den
lokala pressen och f.n. saknas tillräckligt intresse. Kulturförvaltningen har utökat
sitt samarbete med Turistbyrån och i samband med ombyggnaden av konserthusteatern kommer ett nytt webb-baserat bokningssystem att introduceras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 132, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Günter Dessin (v) och Mats Mårtensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

23

2001.544.610

§ 131
Svar på motion om ökad fysisk aktivitet i skolan
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår fullmäktige
1. att låta barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden utreda möjligheten att på ett kreativt sätt öka den schemalagda fysiska aktiviteten samt
2. att inför arbetet med kommande skolplan lägga särskild vikt vid att öka
antalet idrottstimmar.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 24 april 2002, § 33, uppgett
att det pågår olika insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga.
Det arbete som pågår i många rektorsområden är i linje med motionens intentioner
och med ungdomsrådets remissvar.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 29 maj 2002, § 47, lämnat yttrande
och uppger att antalet idrottstimmar, för alla elever som har obligatoriska A-kursen
i idrott, har utökats från 80 timmar år 2000 till 100 timmar år 2002. Utbildningsförvaltningen kommer, i samråd med gymnasieskolornas rektorer, att ta upp en
diskussion för att se på vilka andra sätt man kan stimulera till fysisk aktivitet bland
eleverna, också i andra sammanhang.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 september 2002
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 135, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motionens attsats ett är besvarad enligt ovan, samt
2. att bifalla motionens attsats två: att inför arbetet med kommande skolplan
lägga särskild vikt vid att öka antalet idrottstimmar.
Jan Johansson (kd), Jan-Olof Petersson (fp), Mats Lindbom (c), Ingegerd Holm (s),
Ingela Gånedahl (mp), Patrik Hansson (s), Harry R Svensson (m), Jan Lennartsson
(m) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att motionens attsats ett är besvarad enligt ovan, samt
2. att bifalla motionens attsats två: att inför arbetet med kommande skolplan
lägga särskild vikt vid att öka antalet idrottstimmar.
_______

24 oktober 2002

Affärsverken Karlskrona AB
Akten
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2001.249.455

§ 132
Svar på motion om återvinningsstationer
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2001, § 74, av Patrik
Hansson (s). Motionären föreslår att återvinningsstationen nedanför Hässlegården
dimensioneras för det aktuella behovet, samt att återvinningsstationerna nedanför
Hässlegården och i Torskors förses med någon form av avskärming och belysning.
Affärsverken Karlskrona AB, genom VD Jan Svensson, har den 12 september
2002 lämnat yttrande och beslutsförslag. Affärsverkschefen inleder med att redogöra för bakgrunden till syftet med stationerna. Affärsverken ansvarar för återvinningsstationen i Hässlegården och skall se till att containrarna räcker till och
töms efter behov. Affärsverken skall hålla rent runt stationerna. Bolaget har undersökt möjligheten att flytta återvinningsstationen upp inom området men detta har
av olika anledningar inte gått.
Under hösten 2002 kommer Affärsverken att åtgärda stationen genom att sätta upp
belysning, hårdgöra ytan och se till att tömningsintervallerna blir av den omfattningen att inte överfyllnad sker. Med dessa åtgärder och med information till de
boende om användningssättet hoppas Affärsverken kunna bidra till en renare miljö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

25

2002.72.409

§ 133
Svar på motion om ansökan att Karlskrona kommun blir medlem i
Föreningen Sveriges Ekokommuner
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Mats
Lindbom (c). Motionären föreslår att Karlskrona kommun skall ansöka om att bli
medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 21 augusti 2002, § 225,
lämnat yttrande och tillstyrkt motionen. Nämnden uppger bland annat att för
närvarande är 60 kommuner medlemmar i Sekom som bildades 1994. En målsättning är att landets samtliga kommuner skall ansluta sig och arbeta enligt kretsloppsprincipen.
Att kalla sig Ekokommun är att ge tydliga signaler om vikten av en hållbar
utveckling till alla aktörer inom kommunen, och kommunen tar på sig ansvaret att
föregå med gott exempel. Karlskrona kommun har i både miljöpolicy, miljöplan
och Agenda21-dokument antagit dessa riktlinjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Tekniska nämnden
Akten

26

2001.542.510

§ 134
Svar på motion om trafiksituationen kring Nättrabyskolan
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Peter Christensen (c). Motionären yrkar att trafiksituationen kring Nättrabyskolan
åtgärdas snarast och att man därvid bör samråda med personal och föräldrar för att
få fram bra förslag till lösningar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2002, § 64, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden hänvisar till de förslag som tekniska
förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, rektorer och föräldrarepresentanter nu enats om som lämpliga lösningar.
Det finns åtgärder som kan vidtas på kort sikt och som innebär att nuvarande
bussangöring framför skolan förbättras, att passagen över Fredriksdalsvägen från
Skolvägen säkerställs samt att åtgärder vidtages på befintlig väg in till parkering på
skolgården. Dessa lösningar kan utföras så snart parterna är eniga. Medel finns till
detta i barn- och ungdomsförvaltningens och tekniska förvaltningens budgetramar.
En lösning på längre sikt innebär att buss- och bilangöring flyttas ut till en ny
vändslinga intill Idrottsvägen. denna lösning kräver dock att barn- och ungdomsförvaltningen erhåller särskilda budgetmedel härför.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 138, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad genom ovan föreslagna åtgärder.
Ingrid Hermansson (c) och Percy Blom (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses besvarad genom ovan föreslagna åtgärder.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

27

2001.216.311

§ 135
Svar på motion om utformning av utemiljö vid Stortorget
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2001, § 74, av Kent
Lewén (fp). Motionären hemställer att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast
lägga fram ett förslag på hur man kan utforma en trivsam uteplats med bänkar och
blomsterarrangemang i syfte att skapa en ny rekreationspalts på Ristorgsbacken.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 april 2002, § 110,
lämnat yttrande.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2002, § 63, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Nämnderna hänvisar bl.a. till att utformningen av Ristorgsbacken planeras inom
ramen för översiktsplanen och det kommande stadsmiljöprogram för Trossö som
fullmäktige beslutat om.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 139, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Ingela Gånedahl (mp), Jan Lennartsson (m), Jan-Olof Petersson
(fp) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s), Percy Blom (s) och Sylva Lilja (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kent Lewéns m.
fl. yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Folkpartiet Liberalernas och Miljöpartiet De Grönas ledamöter reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen därmed är besvarad.
_______

24 oktober 2002

Äldrenämnden
Akten

28

2002.233.734

§ 136
Svar på motion om utbyggnad av platser för demensvården
Motionen ställdes den 23 maj 2002, § 64, av Holger Olsson (c). Motionären anser
att det på varje ort där särskilda boenden finns eller planeras, även skall finnas
demens- och avlastningsplatser. Motionären pekar på vikten av att den drabbade
kan få vistas och vårdas på sin hemort. Även för anhöriga är det viktigt med
närheten för att underlätta besök.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 4 september 2002, § 75, lämnat yttrande
och nämnden bejakar närhetsprincipen såtillvida att enskilda med rätt till plats vid
särskilt boende har rätt till ”inom geografiskt område med rätt inriktning”. Detta är
utöver lagen som endast ger rätten inom kommunen som helhet.
Nämnden hänvisar bland annat till att vid all om- och utbyggnad görs rent allmänt
en bedömning om det finns behov av och underlag för att skapa speciella resurser
för t.ex. dementa. Exempel är Hammarbygården, Elineberg, Mogården m.fl. som
har särskilda demensavdelningar. Gruppboenden för med behandlingsinriktning
finns, förutom i centralorten i Jämjö, Nättraby, Rödeby och Lyckeby. För korttidsboenden och avlastning för dementa finns Oasen och en enhet för korttidsvård
Gläntan. Dessutom finns särskilda resurser för dagverksamhet, Utöver de två
befintliga dagverksamheterna planeras ytterligare en dagverksamhet för främst
östra kommundelen. Denna kommer att prövas i samband med budget 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 140, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Holger Olsson (c) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002

Tekniska nämnden
Akten

29

2001.423.312

§ 137
Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Östra Torp och Lösens kyrka
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av
Claes Bothén (kd). Motionären föreslår att kommunen skall anlägga rubricerade
cykelväg.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande den 26 mars 2002, § 28, uppgett att den
föreslagna cykelvägen finns upptagen i tekniska förvaltningens förslag till
investeringsplan 2003-2004. Angiven kostnad och tidplan för genomförande
kommer att revideras i samband med budgetarbetet för 2003 med hänsyn till de
budgetramar som kommer att beviljas tekniska nämnden, varvid även rubricerade
projekt kommer att beröras. Förslaget omfattar endast den del som berör
kommunalt vägnät.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 141, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen om ny gång/cykelväg Östra Torp – Lösens kyrka skall anses
besvarad.
Claes Bothén (kd) och Percy Blom (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 oktober 2002
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§ 138
Frågor
Mats Lindbom (c) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande om upprop mot
det förslag om ensidigt torskfiskestopp som blivit en följd av regeringsförhandlingarna.
Mats Johansson (s) svarar.
_______

24 oktober 2002
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§ 139
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar, för presidiets räkning, för de erfarenhet och det goda
samarbete som varit i fullmäktige under den gångna mandatperioden.
Sigurdh R Petersson får sista ordet vid dagens sammanträdet. Efter sjutton år i
fullmäktige lämnar han nu den kommunala politiken och berättar lite om förändringar från tiden som ledamot, kommunstyrelsens ordförande och som oppositionsråd. Karlskrona har utvecklats mycket under de senaste åren, Petersson tackar för
många härliga debatter särskilt med Mats Johansson, och gläds åt de bästa minnena
som är från utvecklingen kring Baltikum. Skickar hälsningar till den nya fullmäktigegruppen, med önskan om att den blir lika framgångsrik som den nuvarande
varit.
_______

7 november 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2002
§ 140

Sammanträdets öppnande

§ 141

Anmälningsärenden

§ 142

Avsägelser

§ 143

Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande

§ 144

Val av valberedning

§ 145

Beslut om mandattid för kommunstyrelsen

§ 146

Val av kommunstyrelse

§ 147

Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande

§ 148

Regler för ersättare

§ 149 Val av kommunalråd
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 7 november 2002, kl 13.30-14.00

Beslutande

Ålderspresident
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-13.45 §§ 140-143
Magnus Johansson (s) kl 13.45-14.00 §§ 144-149
Börje Nilsson (s) kl 13.45-14.00 §§ 144-149
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.45-14.00 §§ 144-149
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Börje Nilsson (s) kl 13.30-13.45 §§ 140-143
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s) kl 13.30-13.45 §§ 140-143
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
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Urban Sylvan (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Siv Brorsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Anders Ovander (m)
Eva Ottosson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Inger Fölster (fp)
Valdi Ivancic (fp)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Niklas Olsson (s)
Rosita Persson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Margita Landehag (s)
Cecilia Eklund (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
John Dagnevik (m)
Eva Abramsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
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Eva Röder (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Andreas Reinholdsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Tjänstemän
Sekreterare

kommunchef Lisbeth Sager
kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Sonja Andersson och Rune Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
torsdagen den 14 november 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………… §§ 140-149
Laila Karlsson

Ordförande/
…………………………………………… §§ 140-143
Ålderspresident Gunilla Ekelöf
Ordförande

……………………………………………. §§ 144-149
Magnus Johansson

Justerare

…………………………………………….. §§ 140-149
Sonja Andersson

Justerare

…………………………………………….. §§ 140-149
Rune Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 14 november 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………………..
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§ 140
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnas av ålderspresident Gunilla Ekelöf:
”Det är en stor ära för mig att, som ålderspresident, få öppna det första sammanträdet
under denna mandatperioden i Karlskrona kommunfullmäktige.
Jag hälsar er alla välkomna och vänder mig då särskilt till er ledamöter som är nyvalda till denna församling. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ. Förtroendeuppdraget är det finaste man kan få i kommunen och medför ett
stort ansvar på många plan för bl.a.
Demokratins utveckling
Kommunens ekonomi
Förvaltning av kommunens gemensamma egendom
Utveckling av kommunens arbetsmarknad
De senaste åren har denna församling utvecklats och blivit ett forum för klokskap,
tolerans och öppenhet. Många svåra beslut ska fattas under de kommande åren, och
jag hoppas att fullmäktige, även i framtiden, ska präglas av humor och humör, av bra
debatter, väl genomtänkta förslag, respekt för olika uppfattningar och en gemensam
grund om alla människors lika värde.
Tillsammans måste vi ta ansvar för att kommunen utvecklas i positiv riktning, så att
kommande generationer får bo och verka i en trygg kommun, där jobb och
rekreation blir något utöver vad andra kommuner kan erbjuda. Låt oss tillsammans
och i samförstånd söka breda lösningar i de frågor som är svåra att hantera, och
bygga en framtidskommun som präglas av respekt för de människor som bor och
vistas här.
Med dessa ord förklarar jag detta första sammanträde med den nya fullmäktigeförsamlingen för öppnat.”
_______
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Akterna

6

2002.23.102

§ 141
Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsens protokoll om slutlig röstsammanräkning för kommunfullmäktigeval den 17-20 september 2002 anmäls och läggs till handlingarna, samt
2. Tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden år 2003 har sänts ut.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

7

2002.23.102

§ 142
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Elisabet Peijne (m) har den 7 november 2002 avsagt sig uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelsen.
_______
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De valda
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

8

2002.23.102

§ 143
Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Mats Johansson (s) yrkar att Magnus Johansson (s) utses till ordförande och att Börje
Nilsson (s) utses som 1:e vice ordförande.
Kent Lewén (fp) yrkar att Gunilla Ekelöf (fp) utses till 2:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
Det antecknas till protokollet att Gunilla Ekelöf önskar ordförande Magnus
Johansson lycka till och överlämnar ordförandeklubban.
Det antecknas vidare till protokollet att Magnus Johansson tackar - på presidiets
vägnar – fullmäktige för förtroendet.
_______
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De valda
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

9

2002.23.102

§ 144
Val av valberedning
Mats Johansson (s) yrkar dels att Claes-Urban Persson utses till ordförande, dels att
Sonja Andersson (s) och Anders Persson (s) utses till ledamöter, samt att Nadzija
Medic (s) och André Gustavsson (s) utses till ersättare.
Kent Lewén (fp) yrkar för de borgerliga blocket, dels att Hans-Göran Håkansson (fp)
utses till ledamot och tillika vice ordförande, dels att Birgitta Ståhl (m) och Jörgen
Johansson (c) utses till ledamöter och att Mikael Andersson (fp), Carl-Göran
Svensson (m) och Jan Johansson (kd) utses till ersättare.
Günter Dessin (v) yrkar att Per-Axel Persson (v) utses till ledamot.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

10

2002.23.102

§ 145
Beslut om mandattid för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 10 oktober 2002 föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att kommunstyrelsens mandattid skall räknas från kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2002 tills val av kommunstyrelse förrättas nästa gång, dock
längst till och med den 31 december 2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Akten

11

2002.23.102

§ 146
Val av kommunstyrelse
Valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) föreslår att fullmäktige
beslutar utse följande till kommunstyrelsen
Ledamöter
Mats Johansson (s), Christina Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Magnus Johansson
(s), Ann-Charlotte Svensson (s), Börje Nilsson (s), Lisbeth Petersson (s), Kent
Lewén (fp), Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Birgitta Ståhl (m),
Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson
(mp).
Ersättare
Tore Arnström (s), Ingrid Trossmark (s), Bo Andersson (s), Ewa Lengstedt (s), Rolf
Andersson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Patrik Enstedt (s), Annicka Engblom (m),
Carl-Göran Svensson (m), Jan-Olof Petersson (fp), Mikael Andersson (fp), Jan
Johansson (kd), Maria Persson (c), Ulf Hansson (v) och Katrina af Wetterstedt (mp).
Kommunfullmäktige beslutar
Att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i enlighet med ovanstående
förslag.
_______

7 november 2002

De valda
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

12

2002.23.102

§ 147
Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) föreslår Mats Johansson (s)
som ordförande, Christina Mattisson (s) som 1:e vice ordförande och Kent Lewén
(fp) till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Det antecknas till protokollet att Mats Johansson framför sitt, presidiets och ledamöternas tack för förtroendet. Johansson säger bland annat att det är en spännande
politisk period med turbulens, med Östersjöländernas ingång i EU m.m. Det är en
spännande utveckling på gång inom barnomsorg och skola, utveckling av demokratin är alltid ett aktuellt ämne och vi måste ständigt återta demokratin. Det är en
förmån att som politiker få visa och arbeta för humanitet och integration.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Kommunala uppdrag
Akten

§ 148
Regler för ersättare
De politiska partierna har enats om följande regler för ersättares tjänstgöring i nämnd
eller styrelse under mandatperioden.
För ledamot tillhörande

inkallas ersättare i följande ordning_____

S

S

V

MP

V

V

S

MP

MP

MP

S

V

M

M

Fp

Kd

C

Fp

Fp

M

Kd

C

Kd

Kd

M

Fp

C

C

C

M

Fp

Kd

Inom partigruppen inträder ersättare i den ordning de upptagits i valförrättningsprotokollet. Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 10 oktober 2002
lämnat beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att redovisade förslag till regler skall gälla under innevarande mandatperiod.
_______
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De valda
Samtliga nämnder, styrelser och bolag
Löneadministrationen
Kommunala uppdrag
Akten

14

2002.23.102

§ 149
Val av kommunalråd
Valberedningens ordförande föreslår för socialdemokraterna att Mats Johansson,
Gerthie Olsson och Christina Mattisson utses till kommunalråd.
Gunilla Ekelöf föreslår att Kent Lewén (fp) utses till kommunaloppositionsråd.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslagen.
_______
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1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2002
§ 150

Sammanträdet inleds med avtackningar

§ 151

Ny ledamot och ersättare i fullmäktige

§ 152

Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till Svenska
Kommunförbundets kongress

§ 153

Anmälningsärenden

§ 154

Inkomna motioner

§ 155

Kommunens skattesats samt vissa avgifter för år 2003

§ 156

Ny finanspolicy för AB Karlskronahem

§ 157

Investeringstillstånd för fortsatt förskoleutbyggnad

§ 158

Ändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnd m.m.

§ 159

Förändringar av bolagsordning för Karlskrona Moderbolag AB m.fl.

§ 160

Införande av introduktionsersättning som försörjningsstöd till flyktingar samt tillägg i
socialnämndens reglemente

§ 161

Yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan och ekonomiska ramar
för åren 2003-2006

§ 162

Frågor

§ 163

Försäljning av Sturkö Camping

§ 164

Försäljningsstrategi för fastighetsbolaget Gullberna KB

§ 165

Svar på motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar vid Nättraby GoIF:s
idrottsplats

§ 166

Svar på två motioner om Karlskrona som GMO-fri kommun

§ 167

Svar på motion om stöd till föräldrar med utländsk bakgrund

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 november 2002, kl 13.30-17.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Magnus Johansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ 150-164
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-15.35 §§ 150-del av 160
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
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Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd) kl 13.30-15.20 §§ 150-159
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl 13.30-15.45 §§ 105-del av160
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Siv Brorsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 13.30-16.30 §§ 150-160
Rosita Persson (s)
Margita Landehag (s)
Gert Olsson (s) kl 16.30-17.15 §§ 161-167
Niklas Olsson (s) kl 17.05-17.15 §§ 165-167
Lars-Göran Forss (m)
Anders Ovander (m) kl 15.30-17.15 §§ 161-167
Inger Fölster (fp)
Valdi Ivancic (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Andreas Reinholdson (kd) kl 15.20-17.15 §§ 160-167
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Niklas Olsson (s) kl 13.30-17.05
John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Gert Olsson (s) kl 13.30-16.30
Birger Wernersson (s) kl 13.30-15.00
Anders Ovander (m) kl 13.30-16.30
John Dagnevik (m)
Eva Abramsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Lennart Hansson (c)
Andreas Reinholdson (kd) kl 13.30-15.20
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Lennart Svantesson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd) kl 13.30-15.00
Tjänstemän
Sekreterare

Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Markus Alexandersson och Mikael Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 6 december 2002, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………. §§ 150-167
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………
Magnus Johansson

Justerare

……………………………………….
Markus Alexandersson

Justerare

……………………………………….
Mikael Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 december 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………………
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§ 150
Sammanträdet inleds med avtackningar
Kommunfullmäktiges ordförande Magnus Johansson (s) framför fullmäktiges tack
och överlämnar gåvor till under förra mandatperioden avgående ledamöter och
ersättare.
Följande ledamöter har varit med i kommunfullmäktige mer än 20 år och avtackas
med stora gåvan, blommor och sköld: Thor Widell (ej närvarande), Bengt Grönblad
(ej närvarande), samt Birgit Hansson, Kurt Lindman och Björn Fries.
Följande ledamöter och ersättare är närvarande och avtackas med sköld och
blommor: Rolf Andersson, Kerstin Boking, Peter Christensen, Kerstin Ekberg
Söderbom, Inge-Britt Elfner, Ingela Gånedahl, Ewa Hansson, Torbjörn Haraldsson,
Kjell Johansson, Bo Jönsson, Håkan Lagergren, Sylva Lilja, Seved Lindén, Mats
Mårtensson, Christina Olausson, Holger Olsson, Bo Palmgren, Dan Persson, Börje
Pettersson, Göran Pettersson, Ulf Sennerlin, Emma Swahn-Nilsson, Harry Svensson,
Sven-Otto Ullnér och Sven-Olof Öjhage.
Björn Fries framför ledamöternas tack till fullmäktige.
-Därefter tackar ordförande Patrik Hansson och Birgitta Törnqvist som varit
fullmäktiges ordförande under en mandatperiod var och överlämnar en gåva.
Patrik Hansson och Birgitta Törnqvist, som fortfarande är ledamöter i fullmäktige,
tackar för presenten.
_______

28 november 2002

Akten

2002.23.102

§ 151
Ny ledamot och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen Blekinge län har den 25 november 2002 utsett Eva Ottosson till
ny ledamot och Bengt Fröberg till ny ersättare för moderata samlingspartiet.
Ordföranden hälsar dem välkommen till fullmäktige.
_______
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Samtliga nämnder
De valda
Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Akten

7

2002.23.102

§ 152
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till
Svenska Kommunförbundets kongress
Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till nämnder och
styrelser. Förslaget har sänts ut med fullmäktiges handlingar.
Val av barn- och ungdomsnämndens presidium:
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar att förslag till val som 1:e vice ordförande i barn- och
ungdomsnämnden skall återremitteras till valberedningen för att utse annan än
Markus Alexandersson (s).
Mats Johansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till valberedningens förslag och
avslag till Jomshofs yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras.
Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Därefter utser fullmäktige
Markus Alexandersson (s) till 1:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
Val av utbildningsnämndens presidium:
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar att förslag till val som 1:e vice ordförande i
utbildningsnämnden skall återremitteras till valberedningen för att utse annan än
Ann-Louise Rosell (s).
Mats Johansson (s), Claes Bothén (kd), Kent Lewén (fp) och Ann-Louise Trulsson
(m) yrkar bifall till valberedningens förslag och avslag till Jomshofs yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras.
Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. Därefter utser fullmäktige AnnLouise Rosell (s) till 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
- Kommunfullmäktige beslutar
Att från och med den 1 januari 2003 till och med den 31 december 2006 utse
ledamöter och ersättare i nämnder och bolag enligt protokollsbilaga 1.
_______
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Kommunfullmäktige förrättar sluten omröstning för val till Svenska Kommunförbundets kongress. Valsedlarna sänds till Kommunförbundets valnämnd för
sammanräkning.
_______
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Akterna

§ 153
Anmälningsärenden
a. Revisionen 020902, granskning av kommunens miljöstyrning
b. Kommunförbundet Skånes inbjudan till planerings- och dialogträffar om
utbildning av förtroendevalda inför den nya mandatperioden, den 4-5 december
2002
c. Revisionen 021025 granskningsrapport om enkätundersökning av kommunens
budgetprocess
d. Revisionen 021025 granskningsrapport om bisysslor
e. Revisionen 021025 granskningsrapport om bredband i skärgården
f. Revisionen 021025 om granskning av upphandling om målningsarbeten
g. Tekniska förvaltningens svar till revisionen 021107 om upphandling av
målningsarbeten
h. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 021018 om att inte förklara banvallssträckan
över Ådalen samt Stenvalvsbron över Åbyån på fastigheten Jämjö 3:4 i Jämjö
samhälle för byggnadsminne
_______
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Akterna

10

2002.459.020
2002.481.510
2002.485.840

§ 154
Inkomna motioner
1. Motion om skattefri tandvård för kommunalt anställda i Karlskrona kommun, av
Ingrid Hermansson (c),
2. Motion om offensiv trafiksäkerhet, av Ingrid Hermansson (c), samt
3. Motion om utsiktstorn på Bryggareberget, av Eva-Britt Dahlström (s).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

28 november 2002

11

Samtliga nämnder och styrelser
Skattemyndigheten
Ekonomienheten
Akten
§ 155
Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 oktober 2002 lämnat
beslutsförslag vad gäller kommunens skattesats samt vissa avgifter för år 2003.
Budgetberedningen föreslår att kommunens skattesats för år 2003 fastställs till
oförändrat 21.19 %.
Kommunfullmäktige har till berörda nämnder delegerat rätten att besluta om sådana
avgiftsförändringar som är en anpassning till allmän prisutveckling och som inte
berör själva taxekonstruktionen. Ett undantag från denna regel gäller vatten- och
avloppstaxan som inför varje nytt budgetår skall fastställas av fullmäktige.
Fullmäktige skall även fastställa förslaget till renhållningstaxa.
I samband med beslut om införande av maxtaxa inom barnomsorgen antogs förslag
om avgiftsreducering avseende allmän förskola. Barn- och ungdomsnämnden har
tagit fram tre förslag till avgiftsreducering och föreslår att förslag två genomförs,
vilket innebär att samtliga berörda barns avgift reduceras med 30 % (september-maj)
och medför att intäkter om ca 2 mkr bortfaller. Barn- och ungdomsnämnden
förutsätter att de erhåller kompensation för intäktsbortfall från och med budgeten
2003, finansierat av medel i kommunstyrelsens s.k. säkerhetsmarginal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 148, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i fyra attsatser.
Jan-Åke Nordin (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa kommunen utdebitering för år 2003 till oförändrat 21,19 %,
2. att godkänna bifogat förslag till vatten- och avloppstaxa år 2003,
3. att godkänna bifogat förslag till renhållningstaxa för år 2003 (benämnt
”kompletterat förslag till renhållningstaxa 2003 med anledning av förslag om
höjd avfallsskatt från 360 kr/ton till 462,50 kr/ton (daterat 16 oktober 2002)”,
samt
4. att godkänna barn- och ungdomsnämndens förslag om att avgiften för barn i
allmän förskola skall reduceras med 30 % av avgiften och att avgiftsreducering,
motsvarande reduceringen för allmän förskola, även skall göras för fyra- och
femåringar i familjedaghem som ej deltar i allmän förskoleverksamhet.
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AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

12

2002.410.107

§ 156
Ny finanspolicy för AB Karlskronahem
AB Karlskronahems styrelse har den 25 september 2002 översänt ny finanspolicy för
godkännande av fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 oktober 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Finanspolicyn för AB Karlskronahem är framtagen i
samråd med kommunledningsförvaltningen och överensstämmer därmed med den
finanspolicy som gäller för Karlskrona kommun. Policyn bygger också på det
faktum att företagets kreditvärdighet bygger på kommunens kreditvärdighet. Av
denna anledning skall kommunens finansfunktion även fungera som ”koncern-bank”
åt Karlskronahem. Tidigare begränsning att kommunen endast kan stå för 40 % av
utlåningen till Karlskronahem är borttagen.
Som framgår av policyn skall den genomsnittliga räntebindningstiden vara lägst två
år. Kommunstyrelsen skall dock kunna nedsätta räntebindningstiden till lägst ett år
efter begäran av företagets styrelse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 149, för egen
del beslutat
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att kunna nedsätta
räntebindningstiden till lägst ett år.
-Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att godkänna bifogade finanspolicy för AB Karlskronahem.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2002.313.611

§ 157
Investeringstillstånd för fortsatt förskoleutbyggnad
Barn- och ungdomsnämndens har den 23 september 2002, § 69, inkommit med
begäran om förhandsbeslut avseende fortsatt förskoleutbyggnad.
Tekniska nämnden har den 23 september 2002, § 71, föreslagit fullmäktige besluta
om anslagsframställan och ge investeringstillstånd för förskolelokaler.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 oktober 2002 framhållit att
det f.n. finns en investeringsbudget framtagen inom den ram som avskrivningarna
anger för år 2003. I den delram som finns för förskolelokaler (14,3 mkr) föreslås nu
att 11,8 mkr tas i anspråk.
Med anledning av de målsättningar som finns för att begränsa att kommunen gör alla
investeringar i egen regi, vill kommunledningsförvaltningen efter samråd med
tekniska förvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen, att alternativet ”hyrköp” prövas på investeringen i Rödeby och på Hasslö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 150, för egen
del beslutat
att delegera till allmänna utskottet att fatta beslut om ”hyr-köp” i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut.
-Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 150,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för uppförande av förskolelokaler enligt tekniska förvaltningens förslag anslå
11,8 mkr ur den i budget 2003 föreslagna investeringsreserven för
förskolelokaler om 14,3 mkr,
2. att för ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök vid Hasslö skola anslå
1 mkr ur de i budget 2003 föreslagna investeringsreserven för skollokaler om 1,5
mkr,
3. att meddela omedelbart investeringstillstånd för de i tekniska förvaltningens
skrivelse angivna investeringsprojekten, samt
4. att kommunstyrelsen får besluta om att delar av investeringsprojekten genomförs
som ”hyr-köp”.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2002.486.003

§ 158
Ändring av antalet ledamöter och ersättare i nämnd m.m.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 oktober 2002, med
utgångspunkt från föda partiöverläggningar, lämnat beslutsförslag. Nämnder och
styrelser kommer att ha oförändrat antal ledamöter och ersättare, förutom
handikappnämnden som skall ha 13 ledamöter och 11 ersättare i stället för 11
ledamöter och nio ersättare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att handikappnämnden skall bestå av 13 ledamöter och 11 ersättare,
2. att i nämnd där ett kommunalråd innehar ordförandeskapet överförs det
ordförandearvode som skulle utgå, till kommunstyrelsen för finansiering av
kostnadsökning och
3. att handikappnämnden arbetar fram och genomför nödvändiga tillägg och
ändringar i sin arbetsordning och i sitt reglemente.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga bolag
Kommunal författningssamling
VD Karlskrona Moderbolag
Akten

15

2002.487.107

§ 159
Förändringar av bolagsordning för Karlskrona Moderbolag AB m.fl.
Med anledning av förändringar i kommunallagen samt behov av förändrad tidpunkt
för tillsättande av styrelser för kommunens bolag föreslås förändring av bolagsordningarna för kommunens helägda aktiebolag.
I kommunallagen kap 3 (p.3 § 17) har den ändringen gjorts, att fullmäktige i ett
bolag där samtliga aktier innehas, skall se till att fullmäktige får ta ställning innan
sådana beslut som är av principiell karaktär eller annars av större vikt fattas.
Lagändringen skall ses om en åtgärd för att stärka kommunfullmäktiges ställning.
Tidigare angavs att fullmäktige skulle få yttra sig innan sådana beslut fattades.
Förändringen i kommunallagen trädde i kraft första juli 2002.
Samtidigt revideras bolagsordningarna avseende punkten styrelse. Förändring i
styrelse kan enligt nuvarande bolagsordningar endast ske vid ordinarie
bolagsstämma. I revidering föreslås skrivning av bolagsstämma och medger således
förändring av styrelse vid extra bolagsstämma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att godkänna reviderade bolagsordningar för följande bolag: AB Karlskrona
Moderbolag, AB Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB, Affärsverken Energi
AB, Kruthusen Företagsfastigheter AB, Karlskrona Stuveri AB och Karlskrona
Fryshus AB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

16

2002.220.130

§ 160
Införande av introduktionsersättning som försörjningsstöd till flyktingar samt
tillägg i socialnämndens reglemente
Socialnämnden har den 25 mars 2002, § 32, beslutat att hemställa hos fullmäktige
om att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som
mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet, samt att socialnämnden i sitt reglemente ges ansvar för handläggning av introduktionen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 oktober 2002 lämnat
beslutsförslag samt uppgett att introduktionsersättning förväntas vara ett sätt att
påskynda introduktionen. Enbart införande av ett nytt försörjningssystem medför
inte att kvalitén på introduktionen förbättras. Till detta måste kopplas en väl
fungerande svenskundervisning, liksom bra praktikmöjligheter och en även i övrigt
väl fungerande introduktion.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 153, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som
mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet,
2. att socialnämnden ges i uppdrag att arbeta fram och genomföra nödvändiga
tillägg och ändringar i nämndens reglemente, samt
3. att kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i mars månad
2003 redovisa hur svenskundervisning, praktikplaceringar och övrig introduktionsverksamhet fungerar inom det kommunala flyktingmottagandet.
Yrkanden
Camilla Persson (v), Ingrid Hermansson (c), Karl-Gösta Svenson (m), Mats
Johansson (s), Birgitta Ståhl (m), Peter Johansson (s), Kent Lewén (fp), Tommy
Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Gunilla Ekelöf (fp), Maria Persson (c), Annicka
Engblom (m), Valdi Ivancic (fp) och Faraj Abu-Iseifan (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jomshofs
avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Reservation
Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd) lämnar skriftlig
reservation, protokollsbilaga 2.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att introduktionsersättning skall införas som försörjningsstöd till flyktingar som
mottagits inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet,
2. att socialnämnden ges i uppdrag att arbeta fram och genomföra nödvändiga
tillägg och ändringar i nämndens reglemente, samt
3. att kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i mars månad
2003 redovisa hur svenskundervisning, praktikplaceringar och övrig
introduktionsverksamhet fungerar inom det kommunala flyktingmottagandet.
_______
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BlekingeTrafiken AB
Karlskrona kommuns ombud
Ekonomienheten
Akten

18

2002.181.107

§ 161
Yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan och ekonomiska
ramar för åren 2003-2006
BlekingeTrafiken AB har den 10 oktober 2002 remitterat förslag till marknadsplan
och ekonomiska ramar för åren 2003-2006 till Karlskrona kommun för yttrande.
Detta nya förslag har ett års längre giltighetstid, till och med 2006, jämfört med
tidigare förslag, detta för att planen och de ekonomiska ramarna skall komma i fas
med kommande upphandlingar och avtalsperioder.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 155, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avstyrka BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan och ekonomiska
ramar för åren 2003-2006,
2. att uppdra till BlekingeTrafiken AB att ta fram en marknadsplan och ekonomiska ramar för åren 2003-2006 som innebär en oförändrad ekonomisk ram
avseende Karlskrona kommuns andel för bastrafiken i jämförelse med föregående fastställd ekonomisk ram enligt tidigare marknadsplan (december 2000),
3. att i övrigt avge yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan
och ekonomiska ramar i enlighet med kommunledningsförvaltningens yttrande,
4. att BlekingeTrafikens styrelse vidtar erforderliga åtgärder för att omgående
eliminera brister i effektiviteten vad gäller Närtrafiken, samt
5. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid BlekingeTrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan.
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), med tillstyrkan av Annicka Engblom (m) och Kent Lewén (fp),
yrkar att attsatserna 1 och 2 stryks och ersätts med: ”att BlekingeTrafikens styrelse
ges i uppdrag av bolagsstämman att i samråd med Karlskrona kommun vidta
erforderliga åtgärder för att begränsa ägartillskottet för bastrafiken, i enlighet med
tidigare fastställd ram enligt gällande marknadsplan (december 2000)”, bifall till
attsatserna 3-5 samt som tilläggsyrkande: att kommunfullmäktige delegerar till
kommunstyrelsen att besluta anta BlekingeTrafikens marknadsplan när Karlskrona
kommuns kostnader ryms inom de av kommunen fastlagda ekonomiska ramarna för
marknadsplanen.
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Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 och 2 mot
Gerthie Olssons ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt Gerthie Olssons
ändringsyrkande.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 3-5 och
Gerthie Olssons tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att BlekingeTrafikens styrelse ges i uppdrag av bolagsstämman att i samråd med
Karlskrona kommun vidta erforderliga åtgärder för att begränsa ägartillskottet
för bastrafiken, i enlighet med tidigare fastställd ram enligt gällande marknadsplan (december 2000),
2. att i övrigt avge yttrande över BlekingeTrafikens AB förslag till marknadsplan
och ekonomiska ramar i enlighet med kommunledningsförvaltningens yttrande,
3. att BlekingeTrafikens styrelse vidtar erforderliga åtgärder för att omgående
eliminera brister i effektiviteten vad gäller Närtrafiken,
4. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid BlekingeTrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan, samt
5. att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta anta
BlekingeTrafikens marknadsplan när Karlskrona kommuns kostnader ryms
inom de av kommunen fastlagda ekonomiska ramarna för marknadsplanen.
_______
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§ 162
Frågor
Kent Lewén (fp) ställer fråga till äldrenämndens ordförande om respekt för antagen
delegationsordning.
Åke Svensson (s) svarar.
_______
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Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringschefen
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

21

2002.423.253

§ 163
Försäljning av Sturkö Camping
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att sälja campingområdet (del av fastigheten Uttorp 1:122). Med anledning härav genomfördes en detaljplaneändring (laga
kraft den 29 februari 2000) där campingens utbredning reglerades i förhållande till
de kommunala intressena: badplats och idrottsplats. I tidigare detaljplan var vissa
delar av campingområdet avsett för bostadsändamål.
En opartisk värdering av området har genomförts av SVEFA med värdetidpunkt
januari 2001. Värdet bedömdes med stöd av en marknadsanpassad intäkts/kostnadsmetod. Kalkylen ledde fram till ett marknadsvärde på 1.250.000 kronor.
Förhandlingar med Handelsbolaget Sturkö Camping har genomförts och utmynnat i
bifogat köpeavtal. Överenskommen köpeskilling är 1.500.000 kronor, vilket
motsvarar det bokförda värdet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2002, § 83, tillstyrkt
försäljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 156,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att godkänna en försäljning om ca 6 ha av Uttorp 1:122 till Handelsbolaget Sturkö
Camping för en köpeskilling om enmiljonfemhundratusen (1.500.000) kronor enligt
upprättat köpeavtal.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Gullberna KB
Ekonomienheten
VD Karlskrona Moderbolag
Akten

22

2002.7.207

§ 164
Försäljningsstrategi för fastighetsbolaget Gullberna KB
I enlighet med lämnat uppdrag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni
2002, § 86, har förslag till försäljningsstrategi tagits fram för Fastighetsbolaget
Gullberna KB. Försäljningsstrategin omfattar perioden från 2003 till 2010. Strategin,
med antagna försäljningslikvider, bygger på förutsättningar redovisade i samband
med värdering av fastighetsbeståndet, inför uppföljningen av rekonstruktionsplanen
våren 2002. Värderingen förutsätter således en längre avvecklingstakt, ”värdet av
fastighetsbeståndet vid en försäljning av hela beståndet till en eller ett begränsat
antal köpare under en relativt lång avvecklingsperiod”, d.v.s. i takt med att området
utvecklas och bostadsområdet bebyggs.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 oktober 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta lämnad försäljningsstrategi avseende markreserv och fastighetsbestånd
under perioden 2003-2010,
2. att anta reviderat kommanditbolagsavtal för Fastighetsbolaget Gullberna KB,
samt
3. att uppdra åt bolagets ledning att, årligen i samband med delårsbokslut i augusti,
redovisa utfall och avstämning i enlighet med antagen försäljningsstrategi.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

23

2002.172.821

§ 165
Svar på motion om utökning av omklädningsrum inkl duschar vid Nättraby
GoIF:s idrottsplats
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 44, av Tommy
Olsson (kd). Motionären föreslår att idrotts- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att
se över Nättraby GoiFs omklädningsrum då det behövs en tillbyggnad med fler
omklädningsrum inkl. duschar.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 september 2002, § 41,
lämnat yttrande. I förslag till budget och plan 2003-2005, som idrotts- och
fritidsnämnden överlämnat till budgetberedningen, har de tagit upp medel till ökade
hyreskostnader för utbyggnad av Nättraby idrottsplats i kommunal regi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 158, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
Yrkande
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen därmed är besvarad.
_______
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Kommunstyrelsen
Akten

24

2001.91.460
2001.73.460

§ 166
Svar på två motioner om Karlskrona som GMO-fri kommun
Motionerna väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Jan Johansson (kd) och Mats Olsson (mp). Motionärerna vill göra Karlskrona till en
GMO-fri kommun bl.a. genom att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från
genetiskt modifierade grödor samt att kommunen skriver in ovanstående sina riktlinjer för miljöanpassad upphandling.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2001, § 260, lämnat
yttrande. Motionerna är ett led i Naturskyddsföreningens landsomfattande jordbrukskampanj. Likalydande motioner är under beredning i ett flertal svenska kommuner.
Nämnden har svarat på förslaget ”att Karlskrona kommun tar ett principbeslut på att
man inte vill se några odlingar med genetiskt modifierade organismer inom
kommunen i nuläget”. Det finns ingen laglig möjlighet att förbjuda odlingar med
genetiskt modifierade organismer, däremot ör kommunens principiella inställning i
nuläget vara att man inte skall uppmuntra några odlingar med genetiskt modifierade
organismer i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 oktober 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Vid en översiktlig genomgång av befintlig internationell forskning inom området framgår att det finns uppfattningar som såväl vill
förbjuda ovannämnda produkter som sådana som ser nya möjligheter med nämnda
produkter, t.ex. att få fram produkter som bättre tål torka eller frost.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att kommunen inte bör ta ställning
till dessa frågor på lokal nivå. Kommunen bör avvakta ställningstagande på EUnivå/internationell nivå.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 159, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionerna.
Yrkanden
Jan Johansson (kd), med tillstyrkan av Mats Johansson (s), yrkar återremiss.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras.
Fullmäktige beslutar om återremiss.
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Således beslutar kommunfullmäktige
Att återremittera motionerna till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
_______
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Integrationssekreteraren
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

26

2002.125.131

§ 167
Svar på motion om stöd till föräldrar med utländsk bakgrund
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Ingela
Gånedahl (mp). Motionären föreslår en särskild rådgivning för föräldrar med
utländsk bakgrund så att stöd kan ges i föräldrarollen. I motionen föreslås en modell
där en föräldrarådgivare skall finnas till hands på en öppen mottagning några timmar
i veckan, samt att kommunen skall samarbeta med någon ideell organisation som
Nya Frisam, Rädda Barnen eller Röda Korset. Rådgivaren bör vara anställd av
föreningen och arbeta i dess namn, medan kommunen står för kostnaderna.
Remissyttranden
Utbildningsnämnden den 18 juni 2002, § 56
Barn- och ungdomsnämnden den 19 juni 2002, § 51
Socialnämnden den 26 augusti 2002, § 98
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 oktober 2002 sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Diskussioner har förts mellan bl.a.
Sunnadalsskolan, socialförvaltningen (FIA) och Rädda Barnen som har resulterat i
ett beslut att under hösten starta en uppsökande verksamhet för att undersöka förutsättningarna för ett Dialogforum för föräldrar med invandrarbakgrund. Ambitionen
är att starta en sådan verksamhet under 2003 för att tydliggöra det ansvar man har
som föräldrar. Härigenom uppfylls syftet med grundtanken i motionen, även om det
inte sker med den metod som motionären förespråkar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 november 2002, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad med pågående insatser.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

18-19 december 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18-19 december
2002
§ 168 Utdelning av kulturpris, världsarvspris, idrottsstipendier m.m.
§ 169 Budget 2003 och planer 2004-2005
§ 170 Kommunala val
§ 171 Anmälningsärenden
§ 172 Inkomna motioner
§ 173 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda
§ 174 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda (fritidspolitiker)
§ 175 Förslag till frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor
§ 176 Kommunrådet – utvärdering och direktiv
§ 177 Finanspolicy för Affärsverken Karlskrona AB
§ 178 Förköp av fastigheten Spjutsbygd 1:9 i Karlskrona kommun
§ 179 Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med djurhållning
§ 180 Svar på motion om byggnadsplaner
§ 181 Ordförandens julhälsning
_______

18-19 december 2002

Plats och tid

2

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 18 december 2002, kl 08.30-18.50
sammanträdet ajourneras kl 11.55-13.30
torsdagen den 19 december 2002, kl 08.30-17.50
sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.30

Onsdagen den 18 december 2002
Beslutande
Ordförande
Magnus Johansson (s)
2:e vice ordf
Gunilla Ekelöf (fp)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-18.50, § 169 budgetdebatt-HN
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 08.30-11.55 § 168-§ 169 budgetdebatt
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m) kl 08.30-17.25 §§ 168- § 169 grundl.beslut
Eva Ottosson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m) kl 08.30-14.40, §168- budgetdebatt § 169
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 17.25-18.50 § 169 HN
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Mikael Andersson (fp)
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Jan-Olof Petersson (fp) kl 08.40-18.50 §§ 168- § 169 HN
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Anna Ekström (fp) kl 16.30-18.50, § 169 grundl.beslut-HN
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 08.30-18.40 §§ 168-169
Roland Mattisson (v) kl 13.30-18.50 § 169 tom HN
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s)
Niklas Olsson (s) kl 08.30-11.55 §§ 168-169 budgetdebatt
Åke Aurell (s) kl 13.30-16.30 § 169 budgetdebatt
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl 08.30-11.55 § 169 budgetdebatt
Margita Landehag (s) kl 13.30-18.50 § 169 debatt tom HN
Lisbeth Bengtsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 08.30-18.35 § 168-§ 169 - grundl beslut
Gert Olsson (s)
Åke Håkansson (s)
Birger Wernersson (s) kl 17.30-18.50 § 169 grundl beslut/HN
Anders Ovander (m)
John Dagnevik (m)
Eva Abramsson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.10-17.25 grundl beslut § 169
Inger Fölster (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Niklas Olsson (s) kl 13.30-18.50
Margita Landehag (s) kl 08.30-13.30
Åke Aurell (s) kl 08.30-11.55
Birger Wernersson (s) kl 14.10-17.30
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Karl-Gustaf Johansson (m) kl 08.40-11.55
Eva Röder (fp) kl 13.30-18.50
Lennart Svantesson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd) kl 08.30-16.35
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Per-Anders Nygård (s) kl 15.30-18.50
Tjänstemän
Sekreterare

Kommunchef Lisbeth Sager kl 08.30-13.55, 15.00-18.50
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Frank Alsén och Evy Andréasson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Tisdagen den 2 januari 2003, kl 13.30

Torsdagen den 19 december 2002
Beslutande
Ordförande
Magnus Johansson (s)
2:e vice ordf
Gunilla Ekelöf (fp)
ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s) kl 10.55-18.50 fr IFN §§ 169-181
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s) kl 08.30-16.30 § 169 tom ÄN
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s) kl 08.30-15.35 § 169 tom ÄN
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
André Gustavsson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 08.30-12.00 § 169 tom MBN
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
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Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m) kl 08.30-12.00 § 169 tom SN
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) 17.30-17.50 §§ 173-181
Eva Ottosson (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp) kl 08.30-12.00 § 169 tom MBN
Anna Ekström (fp) kl 08.30-17.25 § 169
Margareta Rodin (fp) kl 08.30-12.00 § 169 tom MBN
Jan Fälteke (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c) kl 14.10-17.50 fr TN § 169-181
Karl-Anders Holmkvist (c)
Maria Persson (c)
Claes Bothén (c) kl 08.30-10.55 del av § 169 (BUN)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd) kl 08.30-15.30 § 169 tom UN
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 08.30-16.50 § 169 tom
huvudprogram/finansiering
Roland Mattisson (v) kl 08.30-16.20 tom ÄN
Camilla Persson (v) kl 16.20-17.50 fr ÖFN § 169-§ 181
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd) kl 08.30-16.00 tom VN § 169
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande ersättare

Niklas Olsson (s) kl 08.30-16.00 tom VN § 169
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Ola Johansson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Rosita Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s) kl 08.30-15.05 § 169 tom SN
Gert Olsson (s) kl 14.10-17.50 fr TN § 169-§181
Margita Landehag (s) kl 14.55-17.50 fr UN § 169-§ 181
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Faraj Abu-Iseifan (s) kl 15.35-17.50 fr ÄN§ 169-§ 181
Åke Aurell (s) kl 15.05-17.50 fr TN § 169-§ 181
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 08.30-12.00, 14.55-17.50,
Debatt samt fr TN § 169-§181
Eva Abramsson (m) kl 14.10-17.50 fr TN § 169-§ 181
John Dagnevik (m) kl 08.30-17.30 §§ 169-172
Valdi Ivancic (fp) kl 08.30-16.20 § 169 tom ÄN
Inger Fölster (fp) kl 14.10-17.50 fr TN § 169-§ 181
Hans-Göran Håkansson (fp) kl 14.10-17.50 fr TN § 169- §181
Andreas Reinholdsson (kd) kl 10.55-17.50 fr IFN § 169 - § 181
Ingrid Hermansson (c) kl 08.30-14.10 § 169 tom SN
Malin Jogmark (v) kl
Lennart Svantesson (kd) kl 15.10-17.50 fr VN § 169-§181
Åke Håkansson (s) kl 16.20-17.50 fr ÖFN § 169-§181
Eva Röder (fp) kl 16.20-17.50 fr ÖFN § 169-§181
Ulf Hansson (v) kl 16.20-17.50 fr ÖFN § 169-§181
Närvarande

ersättare

Gert Olsson (s) kl 08.30-14.10
Margita Landehag (s) kl 08.30-14.55
Åke Aurell (s) 08.30-17.05
Cecilia Eklund (s) kl 15.00-16.00
Åke Håkansson (s) kl 10.10-16.20
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 13.30-15.35
Inger Fölster (fp) kl 08.30-14.10
Hans-Göran Håkansson (fp) kl 08.30-14.10
Eva Röder (fp) kl 08.30-16.20
Andreas Reinholdsson (kd) kl 08.30-10.55
Lennart Svantesson (kd) kl 08.30-15.30
Ingeborg Palmberg (kd)
Ingrid Hermansson (c) kl 14.10-17.50
Lennart Hansson (c)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-16.20

Tjänstemän

Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Sekreterare
Utses att justera

Frank Alsén och Evy Andréasson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 2 januari 2003, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………… §§ 168-181
Laila Karlsson
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Ordförande

…………………………………………….
Magnus Johansson

Justerare

……………………………………………..
Frank Alsén

Justerare

………………………………………………
Evy Andréasson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 januari 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 168
Utdelning av kulturpris, världsarvspris m m
Vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2002, kl 11.30, delas följande
priser ut.
Kulturpris 20.000 kronor
Berth Nilsson, Lyckå Kammarmusikfestival, för sitt engagemang i festivalen.
Lyckå Kammarmusikfestival har 20-årsjubileum 2003.
Kulturstipendium på 15.000 kronor
1. Lillemor Stjernholm, för anskaffning av material till utställning
2. Konsertpianisten Kristina Shlegman för projektarbete med
Rachmaninovinriktning
3. Musikalstuderande Andreas Jansson för fortsatta studier vid Guilford School of
Acting
4. Projektledare Christina Carlsson för studieresor inom musik- och dansprojekt
5. Författaren och poeten Rizah Schequiri för fortsatt arbete med att bygga
kulturella broar med poesi och prosa
Världsarvsstipendium på 20.000 kronor
1. Stig Nilsson som uppmärksammas för arbetet med en studiecirkel och bok om
arbetsplatserna på Stumholmen
2. Anders Abramsson för sitt fotograferande av världsarvet
3. Cecilia och Thomas Skröder för att de öppnat upp Skärva för allmänheten.
4. Friskolan Galären 40.000 kronor (ej närvarande)
Föreningsledarpris
1. Petra Ryman, Nättraby GoIF, är sedan 1984 engagerad i föreningen. Hon har
också flera uppdrag inom Blekinge Gymnastikförbund men framför allt inom
sin förening där hon är entusiastisk ledare.
2. Fredrik Jonsson, Karlskrona IBK/IBF, får priset för sina insatser inom handikappidrottsverksamheten i Karlskrona Innebandyklubb. Fredrik har ett brett
engagemang först som aktiv, sedan som tränare bl.a. för elitserielaget. Nu är
han kassör i sin förening och tränar en stor grupp handikappade ungdomar i
innebandy, ungdomar som älskar sin träning och tränare.
Idrottsstipendium
1. Emelie Lennartsson, Badmintonklubben Carlskrona. Emelie har trots sina 16 år
redan en meritlista med flera SM-tecken och internationella medaljer. Deltar
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världen runt vid junior-VM med mål att bli Europa-etta som junior om två år
och tillhöra eliten vid OD 2008 och/eller 2012.
2. Gustav Strindhagen, FK Vittus, är en lovande orienterare. Är sydsvensk
mästare och har sprungit hem silver på USM. Sex DM-titlar finns också på
orienterarens meritlista.
Hilleröds vandringspris
Kajakklubben Eskimå har av Karlskronaidrottens samorganisation utsetts som
pristagare till Hillerödspriset för bästa idrottsliga prestation. Kajakklubben Eskimå
tilldelas priset för sin vinst vid junior-SM i kanot – stafett K1 4x200 m – samt flera
andra medaljer vid denna tävling. De som deltog i guldlaget var Joel Bohlin, Jakob
Holst, Henrik Gelderman och Ola Svensson.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

§ 169
Budget 2003 och planer 2004-2005
Den s.k. förstärkta budgetberedningen har lämnat förslag till beslut om budget
2003 och planer 2004-2005. Budgetförslaget förutsätter oförändrad utdebitering
för såväl budgetåret 2003 som för planeringsåren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 164, för egen del
beslutat Att uppdra till arvodesberedningen att återkomma till kommunstyrelsen
under våren 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 164,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla arvodesberedningens förslag, samt
2. att anta budget för 2003 och plan för 2004-2005 enligt budgetberedningens
majoritetsförslag.
Som underlag för kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut finns följande
handlingar:
• Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor
• Budgetberedningens förslag till budget
• Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag till budget
• Fyrklöverns (moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets)
förslag till budget
• Beslutsdokument i attsatser (kommunstyrelsens och fyrklöverns förslag)
• Protokoll från MBL-förhandling

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Onsdagen den 18 december kl 08.30-17.30
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v), Björn Gustavsson (mp), Christina
Mattisson (s) och Gerthie Olsson (s), Ingegerd Holm (s) och Eva-Britt Dahlström
(s), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Tommy Olsson (kd) och Mats
Lindbom (c), Annicka Engblom (m), Carl-Göran Svensson (m), Claes Bothén (kd),
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Inga Lill Siggelsten (kd), Maria Persson (c) och John Dagnevik (m), yrkar bifall
till fyrklöverns förslag till budget med utdelad ändring sidan 13.
Richard Jomshof (sd), Percy Blom (s), Bo Löfgren (fp), Jan Johansson (kd), Jörgen
Johansson (c), Henrik Wachtmeister (mp), Faraj Abu-Iseifan (s), Ingela
Abramsson (c), Markus Alexandersson (s), Frank Alsén (sd), Otto Grandin (sd)
och Patrik Enstedt (s) yttrar sig.

BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Grundläggande beslut
Handikappnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunrevisionen
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden (skattefinansierat)
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat)
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Huvudprogrammet Finansiering
Övergripande beslut

sidan
11
12
14
16
17
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
25
27
32

Samtliga belopp i att-satser avseende nämnderna är uttryckta i
2001 års lönenivå och 2002 års prisnivå.
Samtliga belopp i att-satser avseende huvudprogrammet
Finansiering är beräknade värden år 2003-2005.

GRUNDLÄGGANDE BESLUT
Yrkanden
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (fp), Claes Bothén (kd), Karl-Gösta Svenson (m), Mats Lindbom (c)
yrkar bifall till eget yrkande attsats 1 a) om att den löpande verksamheten skall
visa ett positivt resultat motsvarande 1 % av skatteintäkter och statsbidrag år 20032005, samt bifall till kommunstyrelsens förslag attsats 1 b) och c).
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Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 a) mot
fyrklöverns yrkande 1 a) och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag attsats 1 a) röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster, 30 nej-röster och fyra som avstår enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1 b) och c).

Således beslutar kommunfullmäktige
att fastställa som finansiella målsättningar att gälla under planeringsperioden:
a)
b)
c)

att den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0
% av skatteintäkter och statsbidrag år 2003 och 2004 samt 2,0 % av
skatteintäkter och statsbidrag år 2005,
att samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel under
planperioden och att kommunens investeringsutgifter varje år skall begränsas
till ett belopp som motsvarar samma års avskrivningsmedel,
att kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år

---

HANDIKAPPNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 23-34 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 39-40 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Birger Wernersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Nordin (m), Inga Lill Siggelsten (kd) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
fyrklöverns förslag att höja ramen för 2004, ändringsyrkande attsats 2 om fria
arbetskläder, samt tilläggsyrkande om utredningsuppdrag, protokollsbilaga 9.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 1-3 och 5, bifall
till fyrklöverns förslag attsats 4 och tilläggsyrkandet.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1, 3 och 5.

18-19 december 2002

13

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 2 mot
fyrklöverns yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 2 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 2 röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 31 nej-röster, tre som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 2, voteringsprotokoll bilaga
2.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 4 mot
fyrklöverns förslag attsats 4. Fullmäktige beslutar enligt fyrklöverns förslag attsats
4.
Därefter beslutar fullmäktige enligt fyrklöverns tilläggsyrkande om uppdrag att
utreda hur man kan genomföra en valfrihet för personer med insatser enligt
socialtjänstlagen osv.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 166,5 miljoner kr år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till handikappnämnden om 167,5 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005,
3. att ytterligare medel för en fortsatt utbyggnad av handikappomsorgen under
åren 2004 och 2005 tills vidare avsätts till en särskild reserv under
kommunstyrelsen,
4. att fria arbetskläder till vårdpersonalen inom handikappomsorgen genomförs
inom tilldelade budgetramar,
5. att i övrigt anmoda handikappnämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar, samt
6. att uppdra åt handikappnämnden att utreda hur man kan genomföra en
valfrihet för personer med insatser enligt socialtjänstlagen på samma sätt som
sker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
---
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Torsdagen den 19 december 2002
Ordningsfråga
Kent Lewén (fp) informerar om att fyrklöverns budgetförslag gäller år 2003 och
plan 2004 men inte år 2005. Förslaget ändras då fyrklöverns förslag till finansiellt
mål, grundläggande beslut attsats 1 a), blivit nedröstat.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 3-22 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 35-38 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Patrik Hansson (s), Markus Alexandersson (s), Eva-Britt Dahlström (s) och Åsa
Gyberg-Karlsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annicka Engblom (m), Inga-Lill Siggelsten (kd), Jan-Olof Petersson (fp), KarlGösta Svenson (m), Claes Bothén (kd), Jan Johansson (kd), Mats Lindbom (c), Bo
Löfgren (fp) och Valdi Ivancic (fp) yrkar bifall till fyrklöverns förslag om utökade
ramar attsats 1 och 2, avslag attsats 5 samt sex tilläggsyrkanden, protokollsbilaga
9.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 31 nej-röster, tre som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga
3.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till ramar
attsats 2 mot fyrklöverns reviderade förslag. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsats 3 och 4,
samt 6-8.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 5 mot
fyrklöverns avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter beslutar fullmäktige avslå fyrklöverns tilläggsyrkande 1, 3-4 och 6.
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Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande 2 om uppdrag för
att införa full etableringsfrihet och finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 nej-röster mot 29 ja-röster och fyra som avstår att
avslå tilläggsyrkande 2, voteringsprotokoll bilaga 4.
Därefter ställer ordföranden proposition på fyrklöverns tilläggsattsats 5 om att
införa rätt till ersättning för vård av eget barn m.m. och finner att fullmäktige
avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsyrkande 5 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 nej-röster mot 31 ja-röster och tre som avstår att avslå
fyrklöverns tilläggsyrkande 5, voteringsprotokoll bilaga 5.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 673,7 miljoner kr
för verksamheten år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till barn- och ungdomsnämnden om 673,8
miljoner kr år 2004 och 674,1 miljoner kr år 2005,
3. att ånyo uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att till kommunstyrelsen
löpande göra en objektvis uppföljning, redovisning och avstämning av
tillkommande driftkostnader för respektive projekt beslutat i enlighet med
fastställt program för ”Framtidens skola”,
4. att från år 2003 och 2004 tillkommande ytterligare driftkostnader till följd av
Sunnadalsskolans ombyggnad tills vidare avsätts till kommunstyrelsens
särskilda reserv för ”Framtidens skola”,
5. att för den från år 2003 fortsatta nödvändiga ytterligare utbyggnaden av
barnomsorgen tills vidare avsätta medel härför i en särskild reserv under
kommunstyrelsen,
6. att för åren 2004 och 2005 tills vidare avsätta de extra statsbidragsmedlen för
ökat antal vuxna i skolan till en särskild reserv under kommunstyrelsen och ge
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barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden uppdraget att även inför
dessa bägge budgetår återkomma med gemensamma förslag till fördelning
sinsemellan av dessa utökade medel,
7. att från den 1 januari år 2003 införa allmän förskola för även fyra- och
femåringar i kommunen i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag,
samt
8. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

-IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 35-48 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 41-42 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Lena Ryge (s), Christina Mattisson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Roland
Mattisson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i fyra attsatser.
Jan Johansson (kd), John Dagnevik (m), Valdi Ivancic (fp) och Karl-Anders
Holmquist (c), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 samt att
attsats 4 ändras att bedriva verksamheten i enlighet med fyrklöverns budgetförslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i tre attsatser. Därefter
ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens attsats 4 mot fyrklöverns
attsats 4. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela idrotts- och fritidsnämnden kommunbidrag om 45,3 miljoner kr för
verksamheten år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till idrotts- och fritidsnämnden om 45,4 miljoner
kr år 2004 och 45,5 miljoner kr år 2005,
3. att det dessutom för åren 2004 och 2005 avsätts särskilda medel i en reserv
under kommunstyrelsen för den första etappen av ett nytt idrottscentrum på
Rosenholmsområdet, samt
4. att i övrigt anmoda idrotts- och fritidsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

---
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KOMMUNREVISIONEN
Kommunrevisionens budgetförslag återfinns på sidorna 203-204 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 43 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i två attsatser.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela kommunrevisionen kommunbidrag om 1,7 miljoner kr för verksamheten år 2003 samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunrevisionen om 1,7 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005.
---

KULTURNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 49-62 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 44-45 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Birgitta Törnqvist (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sex attsatser.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag att höja ramen för år 2003
och 2004, samt att verksamheten skall bedrivas enligt fyrklöverns förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 1 rösta ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag attsats 1 om
höjd ram röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 31 nej-röster och tre som avstår enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 6.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 26.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela kulturnämnden kommunbidrag om 43,9 miljoner kr för
verksamheten år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till kulturnämnden om 43,9 miljoner kr vardera
åren 2004 och 2005,
3. att från den 1 januari år 2003 införa en form av maxtaxa inom kulturskolan
innebärande att ingen familj oavsett antalet inskrivna barn skall betala avgift
för mer än motsvarande två barn,
4. att ge kulturnämnden i uppdrag att utforma de närmare tillämpningsreglerna
till följd av denna förändring,
5. att det uppkommande intäktsbortfallet skall täckas inom kulturnämndens
tilldelade årliga budgetram, samt
6. att i övrigt anmoda kulturnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Miljö- och byggnadsnämnd
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 63-82 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 46 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsen och fyrklöverns
likalydande förslag med ändring attsats 4 att verksamheten skall bedrivas enligt
fyrklöverns förslag.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-4. Ordföranden
Ställer därefter proposition på kommunstyrelsens attsats 4 mot fyrklöverns förslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommunbidrag om 7,5 miljoner kr
för verksamheten år 2003,
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2. att planera för kommunbidrag till miljö- och byggnadsnämnden om 7,5
miljoner kr vardera åren 2004 och 2005,
3. att godkänna att miljö- och byggnadsnämnden för utökad samverkan med
Karlskrona/Ronneby högskola får ta i anspråk 70 tkr av sitt ingående eget
kapital under 2003 och preliminärt 70 tkr vardera åren 2004 och 2005, samt
4. att anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Bostadsanpassningsbidrag
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 63-82 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 47 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
Att för bostadsanpassningsbidrag tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommun
bidrag om 9,6 miljoner kr år 2003 samt planera för kommunbidrag om samma
belopp åren 2004 och 2005.

--SOCIALNÄMNDEN:
Individ- och familjeomsorg
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 83-96 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 48-49 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag år 2003 om 75,4 miljoner kr för
individ- och familjeomsorgen,
2. att planera för kommunbidrag till socialnämnden för individ- och familjeomsorgen om likaledes 75,3 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005,
3. att i den för år 2003 tilldelade budgetramen ingår då 0,1 mkr för kommunens
del i pågående projektet ”Karlskrona samlas mot droger”, samt
4. att anmoda socialnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

---
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SOCIALNÄMNDEN
Socialbidrag
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 83-96 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 50-51 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Peter Johansson (s) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt bifall till Birgitta Ståhls tilläggsyrkande om utredning.
Birgitta Ståhl (m), med tillstyrkan av Kent Lewén (fp), Andreas Reinholdsson (kd),
Ingrid Hermansson (c), Maria Persson (c), Karl-Gösta Svenson (m) och Tommy
Olsson (kd), tar tillbaka fyrklöverns yrkande om avslag attsats 3, yrkar enligt
fyrklöverns förslag om minskade ramar, protokollsbilaga 9, samt som tilläggsyrkande: att socialnämnden och kommunstyrelsen gemensamt utreder den
organisatoriska planeringen av åtgärder för ett snabbt återinträde på arbetsmarknaden.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 samt
tillstyrker Birgitta Ståhls m.fl. tilläggsyrkande.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 38,8 miljoner kr för socialbidrag
år 2003,
2. att planera för kommunbidrag avseende socialbidrag om likaledes 35,4
miljoner kr år 2004 och 32,4 miljoner kr år 2005, samt
3. att samtidigt tillstyrka socialnämndens förslag till treårigt projekt för att
minska antalet socialbidragstagare i kommunen.
4. att socialnämnden och kommunstyrelsen gemensamt utreder den organisatoriska planeringen av åtgärder för ett snabbt återinträde på arbetsmarknaden.

--TEKNISKA NÄMNDEN (skattefinansierat)
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 97-142 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 52-53 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Percy Blom (s) Gerthie Olsson (s), Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson (mp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget för tekniska nämnden.
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Jörgen Johansson (c), Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m) och Mats Lindbom
(c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag om utökade ramar för nämnden, ökad fastighetsförsäljning och ökad planering för intäkter år 2004 (skattefinansierat) samt
(avgiftsfinansierat) ändringsyrkande attsats 1 med tilläggsyrkande om slopad
parkering, protokollsbilaga 9.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-5 och avslår
fyrklöverns ändrings- och tilläggsyrkanden.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela tekniska nämnden en ram om 67,1 miljoner kr för skattefinansierad
verksamhet år 2003,
2. att planera för en ram till tekniska nämnden om 56,3 miljoner kr år 2004 och
61,1 miljoner kr år 2005,
3. att budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning om 6,5
miljoner kr år 2003 och planera för sådana intäkter om 1,0 miljon kr vardera
åren 2004 och 2005,
4. att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag år
2003 bevilja tekniska nämnden projekteringstillstånd för ombyggnader (etapp
3) för gymnasieskolorna i kvarteren Sparre, Läroverket och Psilander, samt
5. att anmoda tekniska nämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--TEKNISKA NÄMNDEN (avgiftsfinansierat)
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 143-164 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 54-55 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kent Lewén (fp) återtar fyrklöverns yrkande, protokollsbilaga 9.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa kommunstyrelsens förslag avseende färjeterminalen, småbåtsanläggningar, parkeringsanordningar, laboratorium samt vattenförsörjning
och avloppshantering,
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2. att budgetera kommunbidrag för täckning av färjeterminalens årliga kostnader
på driftbudgeten med 9,4 miljoner kr år 2003 samt att planera för
kommunbidrag om 8,7 miljoner kr år 2004 och 6,9 miljoner kr år 2005,
3. att medgiva tekniska nämnden att inom sin avgiftsfinansierade verksamhet ta i
anspråk eget kapital med 1,0 miljoner kr år 2003,
4. att planera för att tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet får ta i
anspråk eget kapital om 3,8 miljoner kr år 2004 och 3,1 miljoner kr år 2005,
samt
5. att godkänna kommunstyrelsens förslag om oförändrad vatten- och avloppstaxa
år 2003.

--UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 165-182 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 56-57 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Ingegerd Holm (s), Mats Johansson (s) och Ann-Louise Rosell (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Persson (c), Eva Ottosson (m), Jan-Olof Petersson (fp), Birgitta Ståhl (m)
och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till fyrklöverns förslag 2003-2004,
protokollsbilaga 9.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande om
resursfördelningssystem och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå fyrklöverns yrkande
röstar ja, den som vill tillstyrka detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 nej-röster mot 31 ja-röster och tre som avstår att avslå
tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 7.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela utbildningsnämnden kommunbidrag om 173,6 miljoner kr för
verksamheten år 2003,

18-19 december 2002

23

2. att planera för kommunbidrag till utbildningsnämnden om likaledes 173,6
miljoner kr år 2004 och 173,9 miljoner kr år 2005, samt
3. att anmoda utbildningsnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--VALNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 199-200 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 58 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson (s) informerar om EMU-omröstning i höst som beräknas kosta ca 800 tkr. Ärendet är inte berett så fullmäktige kan
inte ta beslut vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela valnämnden kommunbidrag om 62 tkr för verksamheten år 2003,
samt
2. att planera för kommunbidrag till valnämnden om 560 tkr år 2004 och 60 tkr år
2005.

--ÄLDRENÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 183-198 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 59-61 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Äldrenämndens ordförande Åke Svensson (s) yttrar sig.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Evy Andréasson (kd), Ingela Abramsson (c), Carl-Göran
Svensson (m) samt Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till fyrklöverns förslag om
höjd ram, protokollsbilaga 9.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot fyrklöverns
yrkande attsats 1. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-5.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande om äldrepeng, och
finner att fullmäktige avslår yrkande.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill avslå fyrklöverns
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill tillstyrka detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 31 nej-röster, två som avstår och en
frånvarande att avslå tilläggsyrkandet, protokollsbilaga 8.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela äldrenämnden kommunbidrag om 472,2 miljoner kr år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till äldrenämnden om likaledes 472,2 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005,
3. att för den fortsatta utökningen av äldreomsorgen under år 2004 och 2005 tills
vidare avsätta särskilda medel i en reserv under kommunstyrelsen,
4. att dessutom från år 2005 tills vidare avsätta särskilda medel i en reserv under
kommunstyrelsen också för verksamhet vid nytt särskilt boende i kvarteret
Adlersten på Trossö, samt
5. att i övrigt anmoda äldrenämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
---

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 201-202 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 62 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela överförmyndarnämnden kommunbidrag om 1.230 tkr för
verksamheten år 2003 samt
2. att planera för kommunbidrag till överförmyndarnämnden om likaledes 1.230
tkr vardera åren 2004 och 2005.

---

18-19 december 2002

25

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 205-206 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 63 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunfullmäktiges egna verksamheter (inklusive kommunalt
partistöd) kommunbidrag om 5,1 miljoner kr för år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till kommunfullmäktiges egna verksamheter
(inklusive kommunalt partistöd) om likaledes 5,1 miljoner kr vardera åren
2004 och 2005, samt
3. att beloppen för det kommunala partistödet från år 2003 årligen skall räknas upp
med samma tidsintervall och procentsats som nämnderna får i löne- och
priskompensation.

--KOMMUNSTYRELSEN
Ersättning till Räddningsförbundet
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 209-210 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 64 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 30,2 miljoner kr för ersättning
till Räddningsförbundet år 2003, samt
2. att planera för kommunbidrag för ersättning till Räddningsförbundet om
likaledes 30,2 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

--KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till högskoleutbildning
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 207-208 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 65 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 0,3 miljoner kr för stöd till
högskoleutbildningen år 2003, samt
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2. att planera för kommunbidrag för stöd till högskoleutbildningen om likaledes
0,3 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

--KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till kollektivtrafik
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 211-213 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 66 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 23,5 miljoner kr för stöd till
kollektivtrafiken (inklusive färdtjänst) år 2003, samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till kollektivtrafiken (inklusive
färdtjänst) om 23,5 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

--KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 214-215 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 67 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsens egna verksamheter kommunbidrag om 6,6
miljoner kr för år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till kommunstyrelsens egna verksamheter om
6,6 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005, samt
3. att anmoda kommunstyrelsen att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

--KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningsförvaltningen
Nämndens budgetförslag återfinns på sidorna 216-221 i boken med “Adam och Eva“ på framsidan.
Budgetberedningens förslag återges på sidan 68-69 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kent Lewén (fp) återtar fyrklöverns förslag till beslut.
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Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunledningsförvaltningens verksamheter kommunbidrag om
76,6 miljoner kr för år 2003,
2. att planera för kommunbidrag till kommunledningsförvaltningens
verksamheter om likaledes 76,6 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005, samt
3. att anmoda kommunstyrelsen att bedriva kommunledningsförvaltningens
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna
målsättningar.
---

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Interna poster m m
Budgetberedningens förslag återges på sidan 71 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 270,3 miljoner kr år 2003 för interna intäktsposter och att
planera för belopp avseende samma ändamål om 275,4 miljoner kr år 2004 och
281,2 miljoner kr år 2005.
---

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Reserver för löne- och prisstegring
Budgetberedningens förslag återges på sidan 72 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Karl-Gösta Svenson (m) återtar fyrklöverns yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att till kommunstyrelsens förfogande ställa en reserv för kompensation för allmän kostnadsökning (löne- och prisstegring samt höjda arbetsgivaravgifter)
med sammanlagt högst 117,4 miljoner kr år 2003, samt
2. att planera för kompensation för allmän kostnadsökning (löne- och prisstegring
samt höjda arbetsgivaravgifter) med preliminärt 192,0 miljoner kr (ackumulerat) år 2004 och preliminärt 251,8 miljoner kr (ackumulerat) år 2005.

---
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Pensionsutbetalningar
Budgetberedningens förslag återges på sidan 73 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta ett anslag om 42,7 miljoner kr år 2003 för pensionsutbetalningar och
att planera för anslag till samma ändamål om 41,0 miljoner kr år 2004 och
39,1 miljoner kr år 2005, samt
2. att uppta ett anslag om 0,5 miljoner kr år 2003 för avgift för administration av
kommunens pensionsförvaltning och att planera för anslag till samma
ändamål om 0,5 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

---

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Ökning av pensionskostnader och pensionsskuld
Budgetberedningens förslag återges på sidan 74 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 49,6 miljoner kr år 2003 för ökningen av
pensionskostnader och pensionsskuld och att planera för anslag till samma
ändamål om 55,3 miljoner kr år 2004 och 58,4 miljoner kr år 2005.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Fackliga uppdrag
Budgetberedningens förslag återges på sidan 74 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 1,9 miljoner kr år 2003 för kommunens merkostnader med
anledning av fackliga uppdrag och planera för anslag till samma ändamål om 1,9
miljoner kr vardera åren 2004 och 2005.

---
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Vissa reserver
Nämndens förslag avs reserv för utvecklingsprojekt återfinns på sidorna 219-228 i boken med "Adam och Eva" på
framsidan.
Budgetberedningens förslag avs "Vissa reserver" återges på sidorna 75-78 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Yrkanden
Tommy Olsson (kd), med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och Jan-Olof Petersson
(fp) återtar fyrklöverns yrkanden attsatserna 1-3, 5 och 8, samt yrkar att
ändringsyrkanden attsatserna 4 och 7 kvarstår.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
fyrklöverns ändringsyrkanden.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 och 5-6 samt
8-10. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen s attsats 4 och 7 mot
fyrklöverns yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
attsatserna4 och 7.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsprojekt om
30,3 miljoner kr år 2003 och att planera för en motsvarande reserv om 25,3
miljoner kr år 2004 och 20,3 miljoner kr år 2005,
2. att uppta en reserv för "Framtidens skola" om 1,4 miljoner kr år 2003 och att
planera för en motsvarande reserv om 1,4 miljoner kr vardera åren 2004 och
2005,
3. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för ökat antal vuxna i
skolan om 6,6 miljoner kr år 2004 och 13,1 miljoner kr år 2005,
4. att uppta en reserv för Personalklubb och Hälsa på arbetsplatsen med 1,5
miljoner kr vardera åren 2003 och 2004,
5. att uppta en reserv för utbyggnad inom barnomsorgen om 5,0 miljoner kr år
2003 och att planera för en motsvarande reserv om 8,0 miljoner kr vardera
åren 2004 och 2005,
6. att planera för en reserv för Rosenholmsprojektet om 3,0 miljoner kr år 2004
och 10,0 miljoner kr år 2005,
7. att planera för en reserv för nytt äldreboende i kvarteret Adlersten om 10,5
miljoner kr år 2005,
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8. att planera för en reserv för diverse volym- och kvalitetsökningar om 4,0
miljoner kr 2004 och 7,5 miljoner kr år 2005 att fördelas ut på nämnderna i
samband med budgetberedningen inför nämnda år,
9. att ställa 1 miljon kr årligen till kommunfullmäktiges förfogande för kostnader
för oförutsedda behov samt
10. att ställa 0,6 miljoner kr år 2003 till kommunstyrelsens förfogande för kostna
der för oförutsedda behov och att planera för att ställa 0,7 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005 till kommunstyrelsens förfogande för kostnader
för oförutsedda behov.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Övrigt
Budgetberedningens förslag återges på sidan 79-80 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att budgetera intäkter avseende borgensavgifter m m om 8,0 miljoner kr år 2003
och att planera för budgetering av motsvarande intäkter om 8,0 miljoner kr
vardera åren 2004 och 2005,
2. att budgetera intäkter av engångskaraktär om 2,0 miljoner kr år 2003, samt
3. att planera för intäkter om 5,0 miljoner kr vardera åren 2004 och 2005 avseende
avkastningskrav på AB Karlskronahem.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Säkerhetsmarginalen
Budgetberedningens förslag återges på sidan 81 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Mats Lindbom (c) återtar fyrklöverns yrkande.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 3,0 miljoner kr år 2003 som s k säkerhetsmarginal och att
planera för anslag till samma ändamål om 3,0 miljoner kr vardera åren 2004 och
2005.
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--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Avskrivningar
Budgetberedningens förslag återges på sidan 82 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 111,7 miljoner kr år 2003 för avskrivningar och att planera
för anslag till samma ändamål om 113,7 miljoner kr år 2004 och 116,7 miljoner kr
år 2005.

---

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Skatteintäkter och statsbidrag
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 83-89 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 2.059,7 miljoner kr år 2003 för beräknade skatteintäkter
och statsbidrag och att planera för belopp om 2.140,9 miljoner kr år 2004 och
2.241,0 miljoner kr år 2005.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Finansnetto
Budgetberedningens förslag återges på sidorna 18-19 och 90 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.

Mats Lindbom (c) återtar fyrklöverns yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 27,3 miljoner kr år 2003 för finansiella kostnader (netto)
och att planera för anslag till samma ändamål om 27,7 miljoner kr år 2004 och
26,1 miljoner kr år 2005.

--HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Ränta på pensionsskulden
Budgetberedningens förslag återges på sidan 90 i boken med “Kappsegling“ på framsidan.
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Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 2,0 miljoner kr år 2003 för ränta på pensionsskuld och att
planera för anslag till samma ändamål om 2,5 miljoner kr år 2004 och 3,0 miljoner
kr år 2005.

---

ÖVERGRIPANDE BESLUT
Yrkanden
Kent Lewén (fp) återtar fyrklöverns yrkande attsats 10 med hänvisning till tidigare
fattade beslut. Fyrklövern har två tilläggsyrkanden, protokollsbilaga 9.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
fyrklöverns två tilläggsyrkanden.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i femton attsatser. Därefter
avslår fullmäktige fyrklöverns tilläggsyrkanden.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att för år 2003 fastställa ett utrymme för nya investeringar om 114 miljoner kr,
varvid sådana investeringar som är kostnadsberäknade till 1 miljon kr eller
mer ej får komma till utförande utan särskilt igångsättningsbeslut av
kommunfullmäktige och sådana investeringar som är kostnadsberäknade till
500.000 – 999.999 kr kräver särskilt igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen,
2. att styrning och finansiering av IT-utrustning skall ske enligt
budgetskrivningens förslag (sidan 8) och att kommunstyrelsen får i uppdrag
att utforma mer detaljerade tillämpningsanvisningar,
3. att låta förslaget till budget bygga på antagandet, att nettolåneskulden under
2003 minskar från 665 till 645 miljoner kronor, d v s med 20 miljoner
kronor,
4. att fastställa beloppsramen under 2003 för kommunstyrelsen enligt § 8 punkt 6
i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden),

18-19 december 2002

33

5. att fastställa anslagsbindningsnivån i driftbudgeten för samtliga nämnder och
förvaltningar till nämndsvis netto, varvid undantag dock skall göras för
socialbidrag och bostadsanpassningsbidrag,
6. att vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag det är anslagsbeloppen, som gäller, tills dess att kommunfullmäktige har förändrat
målsättningarna eller förändrat tilldelade medel,
7. att nämnder och styrelser själva skall svara för uppkomna negativa avvikelser
mot budgeten, varvid uppkomna negativa avvikelser överförs till nästa
budgetår och räntebelastas (Om positiva avvikelser uppstår och nämnder och
styrelser fullgjort aktuella verksamheter etc, skall motsvarande princip gälla.
Socialbidrag och bostadsanpassningsbidrag skall undantas från ovannämnda
principer),
8. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2003 inhämta uppgifter från nämnder
och styrelser för en förenklad budgetuppföljningsrapport, innehållande
prognos för beräknat ekonomiskt utfall och vid behov förslag till korrigeringar, per den 28 februari och 31 oktober samt att upprätta fullständiga
delårsbokslut per den 30 april och den 31 augusti,
9. att godkänna förslaget till ändring av arvodena för politiskt förtroendevalda i
kommunen, vilket redovisas på sidan 97-117 i ”Kommunstyrelsens förslag
till budget 2003 och planer 2004-2005”,
10. att i övrigt godkänna och fastställa kommunstyrelsens förslag till budget för
Karlskrona kommun för år 2003, samt att uppmana samtliga berörda
nämnder och styrelser att kommungemensamt, aktivt verka för dess
verkställighet när det gäller ekonomiska resultat, mål och inriktning (i
genomförandet betonas särskilt det kommungemensamma ansvaret över förvaltnings- och nämndsgränser),
11. att godkänna föreliggande planer för år 2004-2005,
12. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
företa de siffermässiga justeringar som bedöms vara erforderliga,
13. att uppdra till samtliga nämnder att inom tilldelade budgetramar prioritera
behovet av åtgärder för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro,
14. att styrningen av de kommunägda företagens investeringar skall ske på
motsvarande sätt som i dag sker på nämndsnivå för att uppnå det som anges i
budgetskrivelsens förslag (sidan 8), samt
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15. att uppdra åt Karlskrona Moderbolags styrelse att föreslå erforderliga
förändringar i det formella regelsystemet så att kommunstyrelsens styrning
kan genomföras även formellt.

_______
Reservationer
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden, protokollsbilaga 9.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Karlskrona Tingsrätt (nämndemän)
Akten
§ 170
Kommunala val
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2002.23.102

Efter förslag av valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige till och med
den 31 december 2006 följande:
A Abrahamssons och A Gulins A Stiftelse
Ordförande Torbjörn Haraldsson (m)
Ledamöter
Jan-Erik Jansson (s)
Margareta Rodin (fp)
Affärsverken Energi AB
Ordförande Christer Sandström (s)
Vice ordf
Rolf Hallberg (m)
Ledamot
Gösta Petersson (s)
Ersättare
Jan Svensson
Lennarth Thörnqvist (s)
Kjell Warnqvist (m)
Björkerydsstiftelsen
Ledamot
Christer Kullberg (c)
Ersättare
Bertil Rosenberg (fp)
Björkholmsstugor, Karlskrona kommun/Lions Club
Ordförande Jan-Erik Jansson (s)
Ledamot
Göran Redeén (kd)
Ersättare
Nils Gustafsson (s)
Stiftelsen Blekinge Museum
Vice ordf
Karin Brunsberg (m)
Ledamöter
Anders Persson (s)
Ingvar Gustavsson (fp)
Ersättare
Helén Nilsson (s)
Maud Maria Ihrberg (m)
Kerstin Frändebo (c)
J A Borgströms stiftelse
Ordförande Ingrid Ekstrand (s)
Vice ordf
Birgitta Palmaer (fp)
Ledamöter
Eva Henningsson (s)
Gun-Britt Johansson (s)
Björn Ingmar Abramsson (m)
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Gode män, Jord- och skogsbruk
God man
Birger Wernersson (s)
Roger Öman (s)
Åke Ivarsson (m)
Thord Nelsson (m)
Kristina Eriksson (c)
Ingvar Svensson (c)
Ebba Hultqvists stipendiefond
Ledamöter
Ronny Svedklint (s)
Rolf Hallberg (m)
Anna-Karin Svensson (c)
Börje Larsson (fp)
John Jeanssons donationsfond
Ordförande Sven-Erik Faming (s)
Vice ordf
Ulla Thurbin (m)
Ledamöter
Monica Karlsson (s)
Jan Frigghe (s)
Einar Mattsson (fp)
Asta Karlsson (c)
Ersättare
Kerstin Johansson (s)
Åke Nilsson (s)
Annica Blom (m)
Per Agnesson (fp)
Karlskrona Fryshus AB
Ledamot
Anna-Lena Cederström
Ersättare
Lennarth Eriksson
Koloniträdgårdar upa Karlskrona (Gullberna)
Ledamot
Katarina Möller (s)
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ordförande Sterne Johannesson (s)
Ledamöter
Ann-Charlotte Svensson (s)
Rune Andersson (m)
Ersättare
Börje Nilsson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Valdi Ivancic (fp)
Kommuninvest ekonomisk förening, styrelsen
(val av föreningsstämman)
Ersättare
Börje Nilsson (s)
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Agda Hildegard Larssons fond
Ledamöter
Ewy Kreutz (s)
Olof Andersson (c)
Litorina Folkhögskola, styrelsen
Representant Rune Lindberg (s)
Ersättare
Sigurdh R Petersson (m)
Litorina Folkhögskola, årsstämman
Representant Ann-Louise Rosell (s)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Lundeska och Danielssonska kassorna
(K-na Hantv.fören/Borgerskap pensionskassa)
Ledamöter
Roland Löfvenberg
Nils Abrahamsson
Hans Söderström
Evert Magnusson
Ersättare
Bengt Larsson
Hans Åkesson
Jan Alexandersson
Göran Jonasson
Stiftelsen Militärhemmet
Ledamot
Nils-Erik Gustavsson (s)
Ersättare
Irma Strömberg (c)
AB Karlskrona Moderbolag
Ordförande Gerthie Olsson (s)
Vice ordf
Thomas Nilsson (m)
Ledamöter
Börje Nilsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Mikael Andersson (fp)
Vakant (c)
Günter Dessin (v)
Ersättare
Lisbeth Petersson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Rune Andersson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Jan Johansson (kd)
Ulf Hansson (v)
Nämndemän
Siv Holmberg (s)
Per-Anders Nygård (s)
Mai Hansson (s)
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Gert Olsson (s)
Ewy Kreutz (s)
Håkan Quist (s)
Gun-Lis Pihl (s)
Jarl Svensson (s)
Anita Seaberg (s)
Margit Svensson (s)
Kurt Trossmark (s)
Inga-Lena Åbom (s)
Joakim Holgersson (s)
Susanne Öhrn (s)
Mats Fagerlund (s)
Ragnar Lindoffsson (s)
Peter Glimvall (m)
Birgitta Gamelius (m)
Marianne Ivarsson (m)
Rune Andersson (m)
Stig Karlsson (m)
Gunhild Arvö (fp)
Jeanette Karlström (fp)
Bertil Rosenberg (fp)
Göran Mattsson (fp)
Göran Redeén (kd)
Carina Olsson (kd)
Bernt Runesson (c)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Helena Lindskog (v)
Gösta Georgeson (v)
José Espinoza (mp)
Affärsverken Energi AB
Ombud
Gerthie Olsson (s)
BlekingeTrafiken AB
Ombud
Rolf Andersson (s)
Ombudsersättare Mats Lindbom (c)
Fastighetsbolaget Gullberna KB
Ombud
Gerthie Olsson (s)
Ombudsersättare Maria Persson (c)
Karlskrona Moderbolag AB
Ombud
Mats Johansson (s)
Ombudsersättare Christina Mattisson (s)
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Sydkraft AB
Ombud

Christer Sandström (s)
Jan Svensson

A Abrahamssons och A Gulins Stiftelse
Auktoriserad revisor Niclas Bremström
Bengt Månsson
Björkerydsstiftelsen
Revisor
Kerstin Boking (s)
Stiftelsen Björkholmsstugor
Revisor
Sune Carlsson (m)
Revisorersättare Gert Olsson (s)
Auktoriserad revisor Niclas Bremström
Borgströms stiftelse
Auktoriserad revisor Niclas Bremström
Bengt Månsson
Folke och Elise Halléns stiftelse
Auktoriserad revisor Niclas Bremström
Bengt Månsson
Lundeska och Danielssonska kassorna
Revisorer
Bengt Pettersson (s)
Roy Rexeke (m)
Lundby Bostäder
Revisor
Lennart Hansson (c)
Revisorersättare Kerstin Boking (s)
Rödeby Idrottsplatsförening
Revisor
Per-Axel Fridolfsson (m)
Revisorersättare Göran Karlsson (s)
Sturkö Folketshusförening
Revisor
Nils-Erik Persson (c)
Revisorersättare Börje Larsson (fp)
Torhamns samhällsförening
Revisor
Anna-Karin Svensson (c)
Revisorersättare Kerstin Jonasson (s)
Stipendiedelegationen för högskolestuderande
Ledamöter
Magnus Johansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
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Sydost Energi AB
Ordförande
Christer Sandström (s)
Ledamot
Mats Lindbom (c)
Ersättare
Kerstin Boking (s)
Lennarth Thörnqvist (s)
Kjell Warnqvist (m)
Martin Thunells stiftelse
Ordförande
Gunnar Andersson (c)
Ledamöter
Bengt Karlsson (s)
Monica Karlsson (s)
Margit Wihlborg (m)
Einar Mattsson (fp)
Inger Åkesson (kd)
Ersättare
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Eva Ottosson (m)
Per Agnesson (fp)
Karin Vestlund (kd)
Ingmar Johansson (c)
Östra Blekinge Hembygdsförening
Ledamot
Sigvard Eriksson (s)
Ersättare
Erik Petersson (m)
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare
Kristoffer Axelsson (m)
Region Blekinge
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Gerthie Olsson (s)
Bo Andersson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Gunilla Ekelöf (fp)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ersättare
Christer Sandström (s)
Börje Nilsson (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Patrik Enstedt (s)
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Lisbeth Petersson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Eva Ottosson (m)
Anders Ovander (m)
Jane Pärlklo (fp)
Kent Lewén (fp)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
_______

OBS Ersättare går in som tjänstgörande ledamot i den ordning de valts.
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§ 171
Anmälningsärenden
A. Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning för mandatperioden 2003-2006
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 021113 § 304 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av Verkö 3:1, daterad
november 2002
C. Domstolsverket 021118 information Dags att nominera nämndemän! Brist på
yngre och med invandrarbakgrund
D. Kommunförbundet Skåne 021125 utbildningsdag för ordförande och vice
ordförande i nämnder och styrelser
E. Ordföranden framför ett varmt tack från Thor Widell för de presenter han fick
som ålderspresident, ordförande och ledamot i fullmäktige sedan 1974. Widell
kunde på grund av sjukdom inte närvara vid avtackningen i november.
_______

18-19 december 2002

Kommunstyrelsen
Akterna
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2002.493.828
2002.494.130
2002.535.609

§ 172
Inkomna motioner
1. Motion om att anlägga en motorarena för Karting och Radiostyrd banracing till
kommunens invånare, av Jan-Anders Lindfors (s),
2. Motion om repatriering av icke skyddsbehövande, av Richard Jomshof (sd),
Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd), samt
3. Motion om att Karlskrona kommun instiftar priset ”Guldboken” för
framstående lärare, av Annicka Engblom (m).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

18-19 december 2002

44

Personaldelegationen
Samtliga nämnder och styrelser
Akten

§ 173
Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda
Kommunförbundets förbundskansli har p.g.a. omfattande ändringar i såväl det
allmänna pensionssystemet som andra tjänstepensionssystem gjort en översyn av
gällande pensionsbestämmelser för heltidspolitiker eller förtroendevald som
fullgör uppdrag på betydande del av heltid (minst 40 % av heltid) PRF-KL.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 november 2002 lämnat
beslutsförslag i åtta attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 167, lämnat
beslutsförslag till fullmäktige.
Yrkande
Karl-Anders Holmquist (c) yttrar sig.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således har kommunfullmäktige beslutat
1. att anta ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda
(PBF)”,
2. att PBF skall gälla fr.o.m. tillträdet för förtroendevald som nytillträder efter
2002 års kommunalval,
3. att nuvarande bestämmelser, PRF-KL, upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari
2003 för förtroendevald som omfattas av PBF,
4. att PBF skall gälla för förtroendevald enligt bilaga A punkt 1 till
”Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Karlskrona kommun”,
(bilaga A bifogas),
5. att § 9 i ”Bestämmelser om ersättning till Karlskrona kommuns
förtroendevalda” ersätts av detta beslut,
6. att PBF senare – efter kommunförbundets rekommendation – kompletteras
avseende § 14 (bl.a. samordning med allmän pension),
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7. att kommunstyrelsens personaldelegation utses till kommunens
pensionsmyndighet, som har att tolka och tillämpa bestämmelserna i bl.a. PBF,
samt
8. att samordningsfritt belopp enligt PBF § 10 mom. 3 mellan visstidspension och
inkomst skall vara 2 prisbasbelopp.
_______
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Personalenheten
Samtliga nämnder och styrelsen
Akten

§ 174
Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)
Bestämmelser om ersättning för förlorad pensionsförmån omfattar inte de förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid d.v.s.
förtroendevald som har uppdrag med en sammanlagd sysselsättningsgrad uppgående till minst 40 % av heltid (pkt 1 i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättning
till Karlskrona kommuns förtroendevalda”). Dessa förtroendevalda intjänar i stället
pensionsrätt enligt kommunens pensionsreglemente för förtroendevalda. Ersättning
för förlorad pensionsförmån utgår således endast till s.k. fritidspolitiker (med
uppdrag mindre än 40 % av heltid).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag i två attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 168, för egen del
beslutat
Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda pensionsförmån till
förtroendevald med årsarvode som inkluderar förlorad arbetsförtjänst vad gäller
bland annat
• vald lägre sysselsättningsgrad
• vald lägre lön
• utebliven tillfällig anställning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att § 4 i ”Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Karlskrona
kommun” ersätts med följande lydelse:
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen
utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är
3,5 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen.
För att ersättning skall utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörande
av det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.
Storleken på eventuell pensionsförlust behöver inte påvisas. Vidare skall den
förtroendevalde som ansöker om ersättning för förlorad pensionsavgift meddela
kommunen vilket pensionsavtal denne omfattas av i sin anställning.
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Pensionsavgifterna betalas ut direkt till den enskilde förtroendevalde om
ersättningen för förlorad arbetsförtjänst understiger 9 000 kronor per år. De
förtroendevalda som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst med minst 9
000 kronor per år har möjlighet att välja om pensionsavgifterna skall betalas direkt
till den enskilde eller om kommunen skall sätta in pensionsavgiften på en
traditionell pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd hos kommunens
pensionsadministratör (f.n. SPP). Genom betalning av årliga avgifter har
kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den förtroendevalde för
förlorad pensionsförmån.
För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha
anställning skall i stället för vad som ovan sagts följande gälla: Den som på ett
godtagbart sätt för kommunen kan styrka att pensionsförmån har förlorats, har rätt
till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp genom
utbetalning direkt till den förtroendevalde.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt första stycket skall
framställas senast vid utgången av februari månad året efter det år till vilken
förlusten hänför sig eller att den förtroendevalde en gång under mandatperioden
styrker från sin arbetsgivare att han/hon förlorar pensionsavsättning då avdrag på
lön sker för det förtroendeuppdrag vederbörande har i Karlskrona kommun.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt tredje stycket ovan skall
framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från
pensionstillfället.
2. att bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Personalenheten
Kommunala uppdrag
Akten

§ 175
Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor
Anställda i Karlskrona kommun skall på arbetsgivarens begäran enigt lagen om
offentlig anställning (LOA), och gällande avtal (AB01), redovisa bisyssla till
arbetsgivaren. I LOA anges att även bisyssla som förtroendevald skall redovisas av
anställd.
Förtroendevalda är inte anställda och därmed omfattas de inte av LOA och det
kommunala avtalet beträffande bisyssla. Dock är det av stor vikt för medborgarna
ur demokratisk synpunkt att kunna få kunskap om förtroendevaldas bisysslor som
kan påverka uppdraget.
Undertecknade gruppledare föreslår därför att ett frivilligt register skapas med de
förtroendevaldas bisysslor. Registret bör omfatta uppgifter som uppfattas av vikt
för uppdraget, t.ex. avgörande aktieinnehav, uppdrag i styrelse, ägandeskap och
dylikt. Ansvaret att lämna denna information ligger således på den enskilde
individen och den enskilde förtroendevalde avgör vilka bisysslor som redovisas.
Den förtroendevalde anmäler årligen dessa uppgifter till kommunledningsförvaltningen som administrerar registret.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att införa ovanstående frivilliga rutin från och med 1 januari 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
______
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Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
Akten

§ 176
Finanspolicy för Affärsverken Karlskrona AB
Bifogad finanspolicy har som ledstjärna en låg riskprofil och överensstämmer i
princip med den finanspolicy som gäller för Karlskrona kommun. Policyn bygger
också på det faktum att företagets kreditvärdighet bygger på kommunens kreditvärdighet. Av denna anledning skall kommunens finansfunktion även fungera som
”koncernbank” åt Affärsverken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 174, för egen del
beslutat
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att kunna nedsätta den
genomsnittliga räntebindningstiden till lägst ett år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att godkänna bifogad finanspolicy.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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1995.892.701

§ 177
Kommunrådet – utvärdering och direktiv
År 1996 beslutade kommunstyrelsen att som projekt starta ett kommunråd. Syftet
var att utveckla stödet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Projektet var
kommunövergripande och skulle pågå i två år. Projektet utvärderades sedan av
såväl interna som externa kompetenser. Utvärderingarna ledde till att kommunfullmäktige beslutade att kommunrådet skulle fortsätta som en etablerad verksamhet
under mandatperioden 1999-2002.
Nu är mandatperioden till ända och en ny uppföljning och utvärdering är gjord och
redovisas med kommunledningsförvaltningens skrivelse den 5 november 2002.
Med uppföljningen redovisas förslag till beslut i fem attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Kommunrådet fortsätter sitt arbete under mandatperioden 2003-2006,
2. att Kommunrådet är en övergripande resurs som skall vara behjälplig vid
genomförande av planeringsmetoder runt enskilda barn,
3. att Kommunrådet fortlöpande rapporterar och föreslår åtgärder mot systemfel i
organisationen till berörda nämnder och styrelser,
4. att som generalklausul anta att ”Om det råder oenighet om nämnders ansvar i
gällande reglemente och ett enskilt barns behov skall barnets behov gälla”,
samt
5. att respektive nämnder och styrelser utser representanter för mandatperioden
2003-2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

§ 178
Förköp av fastigheten Spjutsbygd 1:9 i Karlskrona kommun
Karlskrona kommun har enligt förköpslagen erhållit anmälan av Aldstens
Fastighetsförmedling att fastigheten Spjutsbygd 1:9 försålts enligt bifogat
köpekontrakt, daterat den 2 november 2002.
Förköpslagen från 1967 har tillkommit bl.a. för att ge kommunen förköpsrätt till
fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordningar och som behövs för att
tillgodose bostadsförsörjningen eller något ändamål som anknyter till denna.
Barn- och ungdomsförvaltningen har anmält behov av en fastighet för en utbyggnad av barnomsorgen i Spjutsbygd. Den aktuella fastigheten ligger väl till i
Spjutsbygd och bedöms efter upprustning kunna tillgodose barnomsorgens behov
i Spjutsbygd.
Med anledning av att fastigheten kan tillgodose behov inom barnomsorgen och då
förköpslagen § 1 är tillämplig för att tillgodose kommunens intresse gör förvaltningen den bedömningen att kommunen vid ifrågavarande försäljning bör utnyttja
sig av sin förköpsrätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 183,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att utöva kommunal förköpsrätt med anledning av ifrågavarande försäljning av
fastigheten Spjutsbygd 1:9, Karlskrona kommun, för en köpeskilling av 445 000
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2002.189.253

§ 179
Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med
djurhållning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, av Jörgen
Johansson (c). Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag
att från lämpliga kommunala enheter göra avstyckningar med en areal avsedd för
permanentboende med djurhållning.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 oktober 2002, § 260,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden ställer sig bakom idén att skapa
förutsättningar för boende kombinerat med djurhållning men har vid översyn av
det kommunala markinnehavet inte funnit några direkt lämpliga lägen för avstyckning i detta syfte. Bättre möjligheter torde finnas på privatägd mark där förfrågningar kommer att behandlas positivt under förutsättning att de allmänna
kriterierna för lokaliseringsprövning är uppfyllda.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 178, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed skall anses besvarad.
Yrkande
Jörgen Johansson (c) yrkar i enlighet med Mats Lindboms yrkande i
kommunstyrelsen.
Gerthie Olsson (s) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag och avslag till Jörgen Johanssons yrkande.
Ordföranden beslutar att ej ta upp Jörgen Johanssons yrkande då det i så fall får bli
en ny motion och ej kan tas upp i samband med rubricerade motion.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed skall anses besvarad.
_______
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2002.249.214

§ 180
Svar på motion om byggnadsplaner
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 maj 2002, § 64, av CarlGöran Svensson (m). Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att upprätta förslag till förändringar av detaljplaner så att dessa medger en
byggrätt av minst 20 % av tomtytan. Förslaget innebär att endast byggarean skall
ändras medan övriga bestämmelser förblir oförändrade.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 oktober 2002, § 259,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anser att anledningen till att det finns
begränsade byggrätter i flera äldre planer beror på att de tillkommit för fritidshusbebyggelse. I vissa fall har områden bristfälliga VA-lösningar och underdimensionerade vägar som gör dem mindre lämpliga att funktionsomvandla och/eller
förtäta. Förutom begränsningar av byggrätter förekommer även planbestämmelser
som anger att byggnader inte får uppföras som påkallar behovet av vattentoalett.
Karlskrona kommun skiljer idag inte på fritids- eller permanent användning av
bebyggelsen vid planläggning. I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2002, föreslås för fritidshusbebyggelse att detaljplaneändringar kan ske i syfte att uppnå ökade byggrätter anpassade för permanentboende om förutsättningar finns för VA-lösningar, infrastruktur och service.
Generellt bör en byggrätt i övriga situationer om 20 % av tomtarean kunna
tillämpas, med begränsning på 150 kvm. En fördjupning av översiktsplanen är
under framtagande för Trummenäsområdet där dessa förutsättningar utreds.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 december 2002, § 179, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen är besvarad med hänvisning till kommunens översiktsplan.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på CarlGöran Svenssons yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Carl-Göran
Svenssons yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Att motionen är besvarad med hänvisning till kommunens översiktsplan.
______
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§ 181
Sammanträdets avslutning
Representant för Wämö Center tackar fullmäktige för det gångna året, önskar God
Jul och överlämnar en bukett tulpaner till tjänstemän och presidium.
Ordförande Magnus Johansson önskar ledamöter och ersättare en God Jul och ett
Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Gunilla Ekelöf tackar ordföranden för att ha skött dagens långa
sammanträde med kompetens och humor, samt önskar alla en trevlig helg.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2003
§1

Avsägelser av kommunala uppdrag

§2

Kommunala val

§3

Anmälningsärenden

§4

Inkomna motioner

§5

Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002

§6

Köp av fastigheten Fredriksdal 8:11, Karlskrona kommun

§7

Köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och B&W AB och ICA
Fastighets AB om utökad parkering m.m. vid Amiralen

§8

Köpeavtal mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter AB för del av
fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1

§9

Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om extraordinära
händelser

§ 10

Kulturnämndens begäran om utökad delegation från kommunfullmäktige

§ 11

Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

§ 12

AB Karlskronahem, förnyad uppföljning av rekonstruktionsplan för åren 1998-2001

§ 13

Reglemente för kommunala pensionärsrådet KPR

§ 14

Plan för om- och nybyggnad av särskilda boenden inom handikappomsorgen/psykiatrin

§ 15

Riktlinjer för basanpassning av lägenheter/lokaler

§ 16

Svar på motion om simhall i Jämjö

§ 17

Svar på två motioner om ”Gör Karlskrona till en GMO-fri kommun” och ”Genetiskt
modifierade grödor (GM-grödor)”

§ 18

Sammanträdets avslutning
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 30 januari 2003, kl 13.30-16.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Magnus Johansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m) kl 13.30-16.00 §§ 1-16
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
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Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Inger Persson (s)
Rosita Persson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Anders Ovander (m)
John Dagnevik (m)
Eva Abramsson (m)
Inger Fölster (fp)

Närvarande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Åke Aurell (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Lennart Hansson (c)
Andreas Reinholdson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Ulf Hansson (v)
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Tjänstemän
Sekreterare

Kommunchef Lisbeth Sager
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Roland Andréasson och Percy Blom

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 6 februari 2003, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………… §§ 1-18
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Magnus Johansson

Justerare

………………………………………….
Roland Andréasson

Justerare

………………………………………….
Percy Blom

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 februari 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………..
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten

5

2003.30.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Annika Andersson (s) har med skrivelse den 29 november 2002 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden,
2. Urban Sylvan (fp) har med skrivelse den 19 december 2002 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige,
3. Erland Olsson (s) har med skrivelse den 7 januari 2003 avsagt sig uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden, samt
4. Ingeborg Palmberg (kd) har med skrivelse den 24 januari 2003 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
De valda
Berörd nämnd/styrelse
Akten

2003.30.102

§2
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens vice ordförande Hans-Göran Håkansson utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
ARVODESBEREDNINGEN
Ordförande
Jan Ruthblad
(s)
Ledamöter
Anita Håkansson (s)
Claes Uggla
(m)
BARNHEM FÖR FLICKOR, KARLSKRONA
Ledamot
Birgitta Törnqvist (s)
Ersättare
Gunvor Möller
(s)
GODE MÄN, TÄTORTSFÖRHÅLLANDEN
God man
Birger Wernersson (s)
Roger Öman
(s)
Gert Olsson
(s)
Sture Johansson (c)
Bengt Olovsson (fp)
Curt Refwelin
(fp)
FOLKE OCH ELISE HALLÉNS STIFTELSE
Ordförande
Bengt Olsson
(c)
Ledamöter
Katarina Möller (s)
Vakant
(s)
Roland Burman (m)
Mats Svendsby
(fp)
Ersättare
Vakant
(s)
Ann-Sofie Mattsson (c)
REVISORER, AFFÄRSVERKEN ENERGI AB
Revisor
Margit Svensson (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Revisorersättare
Mats Nilsson
(s)
Holger Olsson
(c)
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REVISORER, AFFÄRSVERKEN KARLSKRONA AB
Val av KF. Väljs från stämma till stämma
Revisor
Revisorersättare

Margit Svensson (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Mats Nilsson
(s)
Holger Olsson
(c)

REVISORER, BLEKINGE MUSEUM
Revisor
Bengt Stoltz
Revisorersättare
VAKANT

(fp)
(s)

REVISORER, FASTIGHETSBOLAGET GULLBERNA KB
Val av KF. Väljs från stämma till stämma
Revisor
Karl Sundberg
(s)
Revisorersättare
Sven-Otto Ullnér (m)

REVISORER, KARLSKRONA FRYSHUS AB
Val av KF. Väljs från stämma till stämma
Revisor
Mats Nilsson
(s)
REVISORER, KARLSKRONAHEM AB
Val av KF. Väljs från stämma till stämma
Revisor
Mats Nilsson
Bo Löfgren
Revisorersättare
Margit Svensson
Sven-Otto Ullnér

(s)
(fp)
(s)
(m)

KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNST ÖSTRA BLEKINGE
Revisor
Karl Sundberg
(s)
Revisorersättare
Sven-Otto Ullnér (m)
REVISORER, KRUTHUSEN FÖRETAGSFASTIGHETER AB
Val av KF. Väljs från stämma till stämma
Revisor
Karl Sundberg
(s)
Holger Olsson
(c)
Revisorersättare
Sven-Otto Ullnér (m)
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REVISORER, AB KARLSKRONA MODERBOLAG
Revisor
Mats Nilsson
(s)
Bo Löfgren
(fp)
Aukt revisor
Månson Bengt
Bremström Niclas
Revisorersättare
Margit Svensson (s)
Holger Olsson
(c)
REVISORER, STUVERIET AB, KARLSKRONA
Nom av TN. Val av KF. Väljs från stämma till stämma
Revisor
Margit Svensson (s)
REVISORER, SYDOST ENERGI AB
Revisor
Margit Svensson (s)
Revisorersättare
Karl-Gustaf Johansson (m)
REVISORER, VÅRDFÖRBUNDET BLEKINGE
Revisor
Lennart Ivarsson (m)
Revisorersättare
Margit Svensson (s)
SPRINGERSKA FONDEN
Ledamöter

Ersättare

Ingegerd Holm
(s)
Nadzija Medic
(s)
Roland Mattisson (v)
Eva Ottosson
(m)
Jörgen Andersson (c)
Ann-Louise Rosell (s)
Jesper Magnusson (s)
Bengt Fröberg
(m)
Sylva Lilja
(v)
Hans-Göran Håkansson (fp)

STUVERI AB, KARLSKRONA
Nom av Tekn nämnden. Val av KF
Ordförande
Percy Blom
(s)
Ledamöter
Jan-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Roland Löfvenberg (m)
Björn Brunström (c)
Ersättare
Kenneth Olsson (s)
Reiner Fölster
(fp)
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VÅRDFÖRBUNDET BLEKINGE
Ledamöter
Peter Johansson (s)
Birger Wernersson (s)
Ingela Abramsson (c)
Ersättare
Walla Carlsson
(s)
Sonja Andersson (s)
Lena Hjort
(fp)
AB KARLSKRONA MODERBOLAG
Ledamot
Mats Lindbom
REGION BLEKINGE
Ledamot
Ersättare
_______

(c)

Olle Wahllöf
(v)
Åsa Gyberg Karlsson (v)

9

30 januari 2003

Akterna

10

2003.12.007
2002.531.007
2002.530.007
2003.5.406

§3
Anmälningsärenden
a) Revisionsrapport 021209, granskning av investering 2002
b) Revisionsrapport 021209, granskning av mål, måluppfyllelse och kvalitetsredovisning (barn- och ungdomsnämnden)
c) Revisionsrapport 021209, granskning av byggtippar vad avser schaktmassor
d) Miljö- och byggnadsnämndens beslut om taxor 021211, § 350 (enligt plan- och
bygglagen och lagen om brandfarliga explosiva varor) och § 351 (inom miljöbalkens område), samt
e) Varmt tack från Jonas Lebrand för hederspris i samband med officersexamen
den 13 december 2002.
_______

30 januari 2003

Akterna

11

2002.543.102
2003.43.029
2003.44.514

§4
Inkomna motioner
1. Motion om observationsposter i kommunstyrelsen, av Richard Jomshof (sd),
Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd),
2. Motion om förslagsverksamhet, av Günter Dessin (v), samt
3. Motion om gratis parkering för miljöfordon, av Jan Johansson (kd).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

30 januari 2003

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

12

2002.2.042

§5
Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2002 inhämta uppgifter för en förenklad budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger på erfarenheterna från tio av årets tolv månader.
Föreliggande prognos räknar med att det egna kapitalet ökar med 22,2 miljoner
kronor år 2002 (vilket är något bättre än budgeten). Berörda förvaltningar har i sina
prognoser tagit hänsyn till att de under år 2002 erhållit tillskott av budgetmedel via
kompletteringsbudgeten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 3, för egen del
beslutat
Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med tekniska
förvaltningen hitta system och rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp
beloppsmässiga avvikelser mellan givna investeringsanslag och utfall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 3, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att pröva handikappnämndens framställan om kraftigt höjda arvoden till
familjehem från år 2003 först vid ett senare tillfälle när en helhetsbedömning
kan göras, dock senast i samband med budgetuppföljningen per den 28 februari
2003,
2. att behandla tekniska nämndens hemställan rubricerad ”Uppföljning av
investeringsbudget 2002, resultat och överspill” i samband med
budgetuppföljningen per den 28 februari 2003,
3. att anmoda tekniska nämnden att snarast återkomma med en analys av de
aviserade avvikelserna på investeringsprojekten ”Om- och tillbyggnad av
Sunnadalsskolan”, ”Uppförande av förskoleavdelningar i Vedeby” och
”Ombyggnad av Nävragöls reningsverk”,
4. att anmoda äldrenämnden, handikappnämnden och socialnämnden att snarast
vidta åtgärder, som innebär att kostnaderna anpassas till de ramar som
respektive nämnder tilldelats för år 2003, samt
5. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

30 januari 2003

Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2003.35.252

§6
Köp av fastigheten Fredriksdal 8:11, Karlskrona kommun
Nättrabyskolan har byggts ut från 400 till 800 elever. Trafiksituationen runt skolan
är inte tillfredsställande. Justeringar har gjorts för att förbättra trafiksituationen.
Bland annat har Skolvägen stängts av mot Fredriksdalsvägen och vägbulor har
anordnats. Fastigheten Fredriksdal 8:11 är under försäljning.
För att förbättra barnens säkerhet har tekniska förvaltningen, i samråd med
skolledning, bussentreprenörer och föräldrarepresentanter, tagit fram ett förslag till
ny angöring för skolbuss och eventuellt bil och taxi. Den nya angöringen kommer
enligt förslaget att anläggas på fastigheten Fredriksdal 8:11 med anslutning från
Idrottsvägen..
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 3 december 2002 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna ett köp av fastigheten Fredriksdal 8:11
till en köpeskilling om enmiljontrehundrasjuttiofemtusen (1 375 000) kronor enligt
upprättat köpekontrakt.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 114, godkänt
och tillstyrkt att kommunen förvärvar fastigheten.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat tilläggsförslag till allmänna utskottet
om att de löpande kostnader som blir följden av ovannämnda fastighetsköp skall
belasta barn- och ungdomsnämnden inom givna budgetramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 6, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna köp av fastigheten Fredriksdal 8:11 till en köpeskilling om enmiljontrehundrasjuttiofemtusen (1 375 000) kronor enligt upprättat köpekontrakt, samt
2. att de löpande kostnader som blir följden av ovannämnda fastighetsköp skall
belasta barn- och ungdomsnämnden inom givna budgetramar.
Yrkanden
Mats Johansson (s) med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Percy Blom (s) och
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt som
tilläggsyrkande: att köpeskillingen täcks i 2003 års budget RESERV (inkl reserv för
trafiksäkerhetsåtgärder vid Nättraby skola).

30 januari 2003
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Mats
Johanssons m.fl. tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att godkänna köp av fastigheten Fredriksdal 8:11 till en köpeskilling om enmiljontrehundrasjuttiofemtusen (1 375 000) kronor enligt upprättat köpekontrakt,
2. att de löpande kostnader som blir följden av ovannämnda fastighetsköp skall
belasta barn- och ungdomsnämnden inom givna budgetramar, samt
3. att köpeskillingen täcks i 2003 års budget RESERV (inkl reserv för
trafiksäkerhetsåtgärder vid Nättraby skola).
_______

30 januari 2003

Tekniska nämnden
Mark- och Exploateringschefen
Ekonomienheten
Akten

15

2003.36.251

§7
Köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och B&W AB och
ICA Fastighets AB om utökad parkering m.m. vid Amiralen
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 9 december 2002 översänt träffat
köpe- och exploateringsavtal mellan kommunen och B&W AB samt ICA
Fastighets AB, för en utökning av parkeringsytor mm mot Stationsvägen vid
Amiralen. Tillträde sker den 15 februari 2003.
Föreliggande avtal är en följd av och följer den detaljplan för del av Lyckå 1:1, del
av Lyckeby 8:7 (Slottsbacken) som utöver att det omfattar det nya affärscentrat,
även berör Amiralens område mellan Amiralen och Stationsvägen. Nämnda
område omfattar dels kommunal mark och dels bolagens gemensamhetsanläggning
Stormarknaden S:1.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 115, godkänt
och tillstyrkt föreliggande köpe- och exploateringsavtal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 7, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna föreliggande köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun å ena sidan och B&W AB och ICA Fastighets AB å andra sidan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 januari 2003

Tekniska nämnden
Mark- och exploateringschefen
Ekonomienheten
Akten

16

2003.37.253

§8
Köpeavtal mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter AB för
del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 9 december 2002, översänt upprättat
förslag till köpeavtal mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter AB,
som innebär en överlåtelse av ca 7700 kvm av fastigheterna Vedebylund 1:1 och
Vedeby 24:1 till bolaget.
Försäljningen är en parallell till och en följd av det köpe- och exploateringsavtal
som träffats mellan kommunen och B&W och ICA Fastighets AB, om en utökning
av Amiralens p-plats mot Stationsvägen och ombyggnaden för busstrafiken och
utbyggnaden av lokalgatan (en etapp av Järavägen) till området.
KF önskar förvärva området för att utveckla sitt handelskoncept inom storbutiksområdet. Området är på 7700 kvm och köpeskillingen är föreslagen till enmiljonfemhundratusen kronor. Tillträde sker den 15 februari 2003.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 116, godkänt
och tillstyrkt föreliggande köpeavtal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 8, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna bilagda köpeavtal, med tillägg daterat 030104, varigenom
Karlskrona kommun försäljer ett område om ca 7700 kvm av fastigheterna
Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1 till KF Centrumfastigheter AB för 1 500 000
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 januari 2003

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Krisledningsgruppen
Akten

17

2003.38.003

§ 11
Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om
extraordinära händelser
Den 1 januari 2003 träder lagen om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting i kraft. Bakgrunden till lagens tillkomst är att det funnits
ett stort behov av en lagändring för att klarlägga kommunernas kompetens och
befogenheter vid extraordinära händelser. I lagtexten finns väsentliga förändringar
som ålägger kommunerna ytterligare uppgifter och därmed också ökat ansvar för
att kunna hantera extraordinära händelser i fredstid.
Den principiellt viktigaste förändringen är att kommunfullmäktige skall utse en
krisledningsnämnd. Denna nämnd kan exempelvis utgöras av kommunstyrelsen
eller dess arbetsutskott. Möjligheten finns även att utse annan nämnd, som
kommunfullmäktige finner lämplig, att tillika var krisledningsnämnd. Oavsett
vilket beslut som fattas skall i reglementet för krisledningsnämnden framgå vilka
uppgifter nämnden har att fullgöra.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 december 2002 lämnat
förslag till reglemente för krisledningsnämnden m.m.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 9, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utse kommunstyrelsens allmänna utskott till krisledningsnämnd,
2. att anta för krisledningsnämnden upprättat reglemente, samt
3. att den statliga ersättning, som utgår till kommunen för finansiering av
beredskapsförberedelser, skall administreras av kommunledningsförvaltningens rotel 1.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 januari 2003

Kulturnämnden
Kommunal författningssamling
Akten

18

2002.489.002

§ 10
Kulturnämndens begäran om utökad delegation från kommunfullmäktige
Kulturnämnden har vid sammanträde den 21 november 2002, § 57, lämnat förslag
till fullmäktige om utökad delegation för namnsättning inom ramen för belägenhetssystemet.
Enligt kulturnämndens reglemente beslutar nämnden om namngivning av gator,
vägar och kvarter. Det pågående projektarbetet med ett nytt belägenhetsregister går
mot sin slutfas och innebär ett drygt tusental nya adressärenden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 10, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att ge utökad delegation för namnsättning inom ramen för belägenhetssystemet.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 januari 2003

Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunal författningssamling
Ekonomienhten
Akten

19

2002.478.404

§ 11
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)
Genom en ändring i tobakslagen skall en näringsidkare som säljer tobak anmäla
detta till kommunen. Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente ansvarar
nämnden för tillsynen av att 18-årsgränsen för köp av tobaksvaror efterlevs. Enligt
§ 19 a tobakslagen, finns möjlighet för kommunen att avgiftsbelägga tillsynen för
att täcka nedlagt arbete.
Tillsynen föreslås till största delen samordnas med livsmedelsinspektionen då
flertalet försäljningsställen även säljer livsmedel. I tillsynsarbetet kommer även
samarbete att ske med socialförvaltningen och med de organisationer som har
tobaksfrågor som sitt arbetsområde.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 november 2002, § 307,
hemställt att fullmäktige beslutar fastställa taxa för tillsyn enligt tobakslagen.
Avgifter: Hantering av anmälan 300 kronor, första tillsynsbesök 900 kronor samt
årlig avgift för regelbunden tillsyn 300 kronor.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari tillstyrkt förslaget med
tillägg att taxan skall gälla från och med den 1 januari 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 11, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att fastställa taxa för tillsyn enligt tobakslagen från och med den 1 januari 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 januari 2003

AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

20

1998.683.107

§ 12
AB Karlskronahem, förnyad uppföljning av rekonstruktionsplan för åren
1998-2001
Karlskronahem AB har med skrivelse den 21 oktober 2002 lämnat uppföljning per
den 31 augusti 2002 och föreslår fullmäktige att rekonstruktionsplanen skall anses
avslutad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 december 2002 lämna
yttrande och beslutsförslag. På uppdrag av kommunfullmäktige har bolaget
återkommit med en förnyad uppföljning. Av bolagets rapport framgår att de
grundkrav som rekonstruktionen skulle leda till nu är uppfyllda. AB
Karlskronahem anser därmed att rekonstruktionsplanen är avslutad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 13, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att rekonstruktionsplanen härigenom skall anses vara avslutad.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Mats Lindbom (c), Anders Ovander (m), Jan Lennartsson (m),
Bo Löfgren (m), och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att rekonstruktionsplanen för Karlskronahem AB härigenom skall anses vara
avslutad.
_______

30 januari 2003

Pensionärsrådet KPR
Äldrenämnden
Akten

21

2002.508.739

§ 13
Reglemente för kommunala pensionärsrådet KPR
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 november 2002, § 106, föreslagit
fullmäktige besluta godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala
pensionärsrådet. En översyn av reglementet har gjorts och en arbetsgrupp med
företrädare för PRO, SPF, Kommunalpensionärerna och SPRF har medverkat i
översynen. KPR har tillstyrkt förslaget den 28 oktober 2002.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 14, för egen del
beslutat
att uppdra åt äldrenämnden att återkomma med förslag till förändrat reglemente,
som tar hänsyn till den föreslagna rekommendationen av regeringens pensionärskommitté.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 14, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet
(KPR).
Yrkanden
Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp), Jan-Åke Nordin (m) och Jan Lennartsson
(m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Äldrenämndens ordförande Åke Svensson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna upprättat förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet
(KPR).
_______

30 januari 2003

Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

22

2002.325.740

§ 14
Plan för om- och nybyggnad av särskilda boenden inom
handikappomsorgen/psykiatrin
Handikappnämnden har vid sammanträde den 27 november 2002, § 67, till
fullmäktige översänt en anhållan om ett principbeslut för igångsättning av ny- och
ombyggnad enligt upprättad plan samt begäran om utökad ram för 2004 m.m.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag i tre attsatser. Handikappnämnden har på fullmäktiges
uppdrag tagit fram ett förslag till om- och nybyggnadsplan för särskilda boenden
inom handikappomsorgen och psykiatrin. Nämnden har nu fattat ett nytt beslut om
vissa revideringar i denna plan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 16, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna inriktningen i handikappnämndens bilagda plan för om- och
tillbyggnad av särskilda boenden inom handikappomsorgen/psykiatrin,
2. att samtidigt uppmana tekniska nämnden att senare återkomma med särskilda
framställningar om erforderliga projekteringstillstånd respektive
investeringsbeslut och investeringstillstånd, samt
3. att handikappnämndens behov av framtida ramutökningar respektive medel för
inventarier till följd av denna utbyggnad skall prövas först i samband med
framtida behandling av budgetdirektiven för åren 2004-2006 respektive
beredning av årsbudgeten och planen för motsvarande period.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 januari 2003

Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

23

2002.248.229

§ 15
Riktlinjer för basanpassning av lägenheter/lokaler
Inom ramen för Karlskrona kommuns handikappolitiska program (1999-2002)
finns ett uppdrag at utarbeta riktlinjer för utökad tillgänglighet i kommunala
lokaler och boenden. Riktlinjerna kommer att tas fram i samarbete med miljö- och
byggnadsnämnden och tekniska nämnden samt AB Karlskronahem. I det
handikappolitiska programmet föreslås också att de utarbetade riktlinjerna skall
gälla vid ny- och ombyggnation. Förslag till riktlinjer för basanpassning har
upprättats.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 27 november 2002, § 61, beslutat
översända förslag till riktlinjer till fullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 17, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta riktlinjerna för basanpassning av i nyproduktion och vid ny- och
ombyggnad av kommunala lokaler inom Karlskrona kommun,
2. att utvärdering görs av programmet, samt
3. att målsättningen skall vara att basanpassningen även skall gälla vid
ombyggnad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 januari 2003

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

24

2002.213.822

§ 16
Svar på motion om simhall i Jämjö
Motionens väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 maj 2002, § 64, av
Jörgen Johansson (c) och Ingela Abrahamsson (c). Motionärerna vill att fullmäktige ger idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en
simhall i Jämjö. Behovet av simundervisning har ökat och avstånden till befintliga
bad/simhallar är stora, vilket innebär stora kostnader för transporter och de östra
delarna av kommunen behöver utvecklas.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 november 2002, § 50,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger att det idag finns två simhallar
och ett utomhusbad. Besöksantalen ökar på framför allt simanläggningen i
Karlskrona. I Rödebybadet finns möjlighet till ökat öppethållande och där finns
önskemål om att förbättra utomhusbadet med fler kringaktiviteter. Av ekonomiska
skäl bör i första hand Rödebybadet göras mer attraktivt och hållas mer öppet då
medel kan tillskapas för detta.
Attraktiva anläggningar för simning innehåller idag, utöver möjligheter till simning, även omfattande relax-, upplevelse-, lek- och aktivitetsmöjligheter för att
vara attraktiva. Detta kräver stora ekonomiska insatser. En simhall kostar i
investering ca 30-35 mkr. Driftskostnaden beräknas årligen till ca 3 mkr.
Nämnden föreslår fullmäktige, att avslå motionärernas anhållan om att arbetet med
en simhall påbörjas i Jämjö, med hänvisning till vad som anförts ovan gällande
tillgång till aktivitetsmöjligheter och krav på anläggningar samt kostnader för drift
och underhåll av ytterligare en simanläggning inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 19, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen med hänvisning till vad som anförts ovan.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c), Ingela Abramsson (c) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till
motionen.
Henrik Wachtmeister (mp), Christina Mattisson (s) och Patrik Hansson (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jörgen
Johanssons m.fl. yrkanden om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Upphandlingsenheten
Akten

26

2001.73.460
2001.91.460

§ 17
Svar på två motioner om ”Gör Karlskrona till en GMO-fri kommun” och
”Genetiskt modifierade grödor (GM-grödor)”
Motionerna väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2001, § 22, av
Jan Johansson (kd) och Mats Olsson (mp). De två motionerna utmynnar i vardera
tre attsatser som är likalydande. Innehållet berör dels upphandling av dylika
produkter till den kommunala verksamheten, dels att kommunen uttalar att man ej
vill se odling av sådana produkter inom kommunens geografiska område.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 juni 2001, § 260, yttrat
sig över attsats 3. ”Det finns ingen laglig möjlighet för kommunen att förbjuda
odlingar med genetiskt modifierade organismer, däremot bör kommunens
principiella inställning i nuläget vara att man inte skall uppmuntra några odlingar
med genetiskt modifierade organismer inom kommunen”.
Fullmäktige har vid sammanträde den 28 november 2002, § 166, återremitterat
ärendet för handläggning av attsatserna 1 och 2 av upphandlingsenheten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Upphandlingschef Georg Ramström har till kommunchefen svarat att det är möjligt för kommunen att ”ange att GMO-produkter ej
kommer att väljas då det finns alternativa produkter vad gäller kvalitet och pris”.
Vid en översiktlig genomgång av befintlig internationell forskning inom området
framgår, att det finns uppfattningar som såväl vill förbjuda ovannämnda produkter,
som sådana som ser nya möjligheter med nämnda produkter, t.ex. att få fram
produkter som bättre tål torka eller frost.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 januari 2003, § 20, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionerna
Yrkanden
Jan Johansson (kd) med tillstyrkan av Henrik Wachtmeister (mp) och Mats
Lindbom (c), yrkar bifall till motionernas attsatser 1 och 2 om upphandling av
GMO-fria produkter och avslag attsats 3 om att förbjuda odling av dessa
produkter.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Richard Jomshof (sd) och Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till motionerna.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan
Johanssons m.fl. bifallsyrkanden till motionernas attsats 1, och finner att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla motionernas attsats 1 röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 46 ja-röster mot 28 nej-röster och en frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag att avslå attsats 1 i motionerna, voteringsprotokoll
bilaga 1.
Efter avslagsbeslut attsats 1 faller yrkande attsats 2. Ordföranden ställer
proposition på kommunstyrelsens förslag mot motionernas tredje attsats om
principbeslut, och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
avslagsyrkande röstar ja, den som vill tillstyrka motionernas tredje attsats röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 56 nej-röster mot 16 ja-röster, två som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionerna, voteringsprotokoll bilaga 2.
Reservation
Kristdemokraternas, miljöpartiets och sverigedemokraternas ledamöter reserverar
sig till förmån för egna yrkanden.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionerna.
_______
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§ 18
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar kommunchef Lisbeth Sager, som slutar i kommunen, för bra
samarbete och överlämnar blommor.
Kommunchef Lisbeth Sager, som varit i kommunen i sju år, tackar för en mycket
givande tid tillsammans med ordförandena Patrik Hansson, Birgitta Törnqvist och
de senaste sammanträdena Magnus Johansson.
_______

27 februari 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 27 februari 2003, kl 13.30-14.35

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Magnus Johansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexander son (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrick Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
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Anna Ekström (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande ersättare

Rosita Persson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Brorsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Åke Håkansson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Ulf Hansson (v)

Övriga närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Gert Olsson (s)
Åke Aurell (s)
Eva Abramsson (m)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)

Tjänstemän

Utses att justera

T.f. kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson
Karin Brunsberg och Walla Carlsson
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B, lokal Edda
Torsdagen den 6 mars 2003, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 19-31
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Magnus Johansson

Justerare

……………………………………………
Karin Brunsberg

Justerare

……………………………………………
Walla Carlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 mars 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………
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§ 19
Ny ledamot och ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen har vid sammanträde den 20 februari 2003 utsett Inger Fölster (fp)
till ny ledamot och Börje Dovstad (fp) till ny ersättare i kommunfullmäktige.
Ordföranden hälsar dem välkommen till fullmäktige.
________
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Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Berörd nämnd
Akten

6

2003.30.102

§ 20
Avsägelser av kommunala uppdrag
Bengt Olsson (c) har med skrivelse den 20 februari 2003 avsagt sig uppdraget som
ordförande i Folke och Elise Halléns stiftelse.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelsen.
________
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Akterna

2003.69.007
2002.260.107

§ 21
Anmälningsärenden
a) Barn- och ungdomsförvaltningens kvartalsuppföljning 3 och 4 år 2002 om
uppföljning av införandet av maxtaxa inom barnomsorgen och lagen om rätt
till barnomsorg under föräldraledighet och arbetslöshet
b) BlekingeTrafikens AB protokoll från extra bolagsstämma den 12 december
2002

_______
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Akterna

8

2003.81.253
2003.89.532
2003.93.732
2003.104.111

§ 22
Inkomna motioner
1. Motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med
djurhållning, av Jörgen Johansson (c),
2. Motion om försäljning av tågkort hos ATG-ombud, på tågen och tågstationer,
av Lennart Svantesson (kd), Claes Bothén (kd) och Tommy Olsson (kd),
3. Motion om rätt till hemtjänst för alla 80+, av Kent Lewén (fp), samt
4. Motion angående folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande, av Richard
Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Utbildningsnämndens ordförande
Akterna

9

2003.100.616
2003.101.101
2003.105.105
2003.106.107

§ 23
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande om SFI-undervisning, av
Jan-Olof Petersson (fp),
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om beslut som inte genomförts
eller avrapporterats till kommunfullmäktige, av Mats Lindbom (c),
3. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strategi för internationella
kontakter och samarbete inom EU, av Bo Löfgren (fp), samt
4. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ägardirektiv till kommande
bolagsstämmor, av Bo Löfgren (fp).
_______
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Samtliga nämnder/styrelser/bolag
Personalenheten
Akten

10

2003.16.751

§ 24
Förslag till reviderat handikappolitiskt program
Handikappnämnden har vid sammanträde den 27 november 2002, § 60, föreslagit
kommunfullmäktige besluta anta reviderat handikappolitiskt program. Det
reviderade handikappolitiska programmet bygger vidare på det tidigare
programmets struktur och långsiktiga strategi. Konkreta åtgärder för de av FN:s
standardregler som finns med i programmet har tagits fram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 februari 2003, § 27, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att anta reviderat handikappolitiskt program.
Handikappnämndens ordförande Birger Wernersson (s) yttrar sig.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Inga Lill Siggelsten (kd), Jan-Åke Nordin (m), Lena Hjorth
(fp), Gerthie Olsson (s), Kent Lewén (fp) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att anta reviderat handikappolitiskt program.
_______
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Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ekonomienheten
Akten

11

2002.329.252

§ 25
Försäljningsstrategi Campus Gräsvik
Kruthusen Företagsfastigheter AB har med skrivelse den 10 december 2002 lämnat
PM om försäljningsstrategi för Campus Gräsvik. I enlighet med fullmäktiges
beslut den 24 oktober 2002 har ett förslag till försäljningsstrategi framtagits
avseende försäljning av fastigheter på Gräsviksområdet.
Kommunledningsförvaltningen och styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag, har
med skrivelse den 22 januari 2003 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förslaget
har under beredningen diskuterats med VD för Kruthusen varefter följande modifiering av försäljningsstrategin föreslås; Moderbolaget anser i likhet med styrelsen
för Kruthusen att föreslagen strategi är att betrakta som ett inriktnings- och styrinstrument. Försäljning skall dock ske av hela angivet fastighetsbestånd i företagsbyn på Gräsvik. Undantag skall endast göras för de fastigheter som har en koppling
till Högskolan. Denna ändring innebär i förhållande till Kruthusens förslag att även
fastighet nr 1 och 6 säljs. Vid försäljningen av fastighet nr 6 skall hänsyn tas till att
köparen har intresse av att exploatera fastigheten till en modern kontorsfastighet
med större kontorsyta än nuvarande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 februari 2003, § 28, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att försäljning sker av samtliga fastigheter i företagsbyn på Gräsvik med
undantag av fastigheterna som har koppling till Högskolan.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att försäljning sker av samtliga fastigheter i företagsbyn på Gräsvik med
undantag av fastigheterna som har koppling till Högskolan.
_______
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Näringslivsenheten
Ekonomienheten
Blekinge Forskningsstiftelse
Teknikbrostiftelsen i Lund
Akten

12

2003.86.003

§ 26
Godkännande av förslag till Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen
Karlskrona Innovation Center
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 januari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag i rubricerade ärende. I Karlskrona finns det mycket
goda möjligheter att förverkliga målet att skapa en miljö som kan tjäna som
inkubator för nya idéer avseende forskningsbaserad och kunskapsintensiv produktoch tjänsteutveckling.
I samverkan med Blekinge Forskningsstiftelse och Teknikbrostiftelsen i Lund
skapar kommunen nu en miljö och verksamhet som:
• Skapar jobb
• På kortast möjliga tid bidrar till att en affärsidé utvecklas till ett bärkraftigt
och expansivt företag
• Bidrar till att diversifiera ekonomin och öka skattekraften
• Stödjer utveckling och tekniköverföring till såväl befintliga som nya
företag
• Stärker företagens långsiktiga överlevnad och tillväxt
• Bidrar till ett positivt förhållningssätt i hela samhället till entreprenörskap
och nytänkande
Stiftarna till Inkubatorn är Karlskrona kommun, Blekinge Forskningsstiftelse och
Teknikbrostiftelsen (TBS stiftat av staten). Detta säkerställer bland annat en stabil
koppling till Högskolan och dess verksamhet, koppling till andra kunskaps- och
utvecklingsintensiva företag, koppling till andras erfarenhet och nätverk, samt
koppling till samhället i övrigt. Stiftelsen har en kompetensstyrelse med åtta
ledamöter representerade bland annat kompetenser från Stiftarna, företagande,
tjänsteutveckling, internationell expansion, finansiering och kompetensutveckling.
Stiftelsen kommer att få namnet: Stiftelsen Karlskrona Innovation Center
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 februari 2003, § 35, för egen
del beslutat
att uppdra åt kommunstyrelsens allmänna utskott att utse kommunens ledamöter i
stiftelsens styrelse.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 februari 2003, § 35, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna upprättat förslag till Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen
Karlskrona Innovation Center.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2003.2.311

§ 27
Taxor för upplåtelse av salutorgsplats och annan allmän plats
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 101, att anta
taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats i enlighet med
föreliggande förslag att gälla från månadsskiftet efter det att beslutet vunnit laga
kraft.
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som inte berör
taxekonstruktionen är delegerad från kommunfullmäktige till facknämnderna.
Vatten- och avloppstaxan samt renhållningstaxan är undantagna delegationen.
Taxeändringen för salutorg, offentlig plats m.m. är av sådan karaktär att den faller
utanför den delegation om taxeändringar som tekniska nämnden har.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 februari 2003, § 34, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att anta taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats i
enlighet med föreliggande förslag att gälla från månadsskiftet efter det att beslutet
vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

15

2001.362.313

§ 28
Svar på motion om papperskorgar under festivaler och marknader m.m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 september 2001, § 146, av
Jörgen Johansson (c). Motionären pekar på ett växande problem med nedskräpning
i kommunen. Det är av största vikt att kommunen hålls ren från nedskräpning,
klotter m.m. En ren fräsch kommun ger ett tryggt intryck för invånare och
besökare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 104, lämnat
yttrande och föreslår fullmäktige att motionen därmed är besvarad. Av yttrandet
framgår att tekniska förvaltningen har gjort förtätning av papperskorgar på
Gågatan, Klaipedaplatsen och Borgmästaregatan. Mindre papperskorgar har
inköpts för förtätning i citykärnan och Hoglands Park har fått flera större
papperskorgar.
Tekniska förvaltningen har ett samarbete med Affärsverken och flera idrottsföreningar och inför årets Sail placerades 125 gröna sopkärl ut som tömdes varje
dag. Utöver detta fanns 25 containrar utplacerade. Renhållning av staden
prioriteras och ambitionen är att året runt upprätthålla den standard som uppnåtts
genom projektet ”Det rena Karlskrona”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 februari 2003, § 38, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

16

2002.363.315

§ 29
Svar på motion om fler cykeluppställningsplatser utanför kommunhuset och
Aspö färjeläge
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103, av
Gunilla Ekelöf (fp). Motionären föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att
etablera fler cykeluppställningsplatser (d.v.s. cykelställ) vid kommunhuset och
Aspö färjeläge vid Ö Hamngatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 106, lämnat
beslutsförslag. Förslaget stämmer väl med tekniska förvaltningens uppfattning om
behovet av utökad cykelparkering vid nämnda platser. Förvaltningen planerar att
genomföra åtgärderna under 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 februari 2003, § 39, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka motionen och att genomföra åtgärden under år 2003, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

17

2002.365.512

§ 30
Svar på motion om övergångsställen i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103 av
Peter Christensen (c). Motionären hemställer om att kommunen skall ta initiativ till
att återinföra borttagna övergångsställen i Nättraby, samt att åtgärda vissa övergångsställen på vägar med stor andel genomfartstrafik t.ex. genom att anlägga
vägbulor eller avsmalningar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002, § 105, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Aktuella övergångsställen ingår i det statliga vägnätet
och borttagning av övergångsställen har skett genom vägverkets försorg då de är
ansvariga väghållare. Bakgrunden till åtgärderna är den ändrade lagstiftning
gällande övergångsställen som infördes den 1 maj 2000.
Tekniska nämnden delar vägverkets uppfattning om de övergripande trafiksäkerhetsmålen d.v.s. 0-visionens intentioner och prövar efter hand behovet av vissa
övergångsställen. Detta innebär att man även på kommunens vägnät kommer att ta
bort vissa övergångsställen och successivt kommer att ”30-säkra” de övergångsställen som skall vara kvar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 februari 2003, § 40, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen i den del som gäller att kommunen skall ta initiativ till att
återinföra de av vägverket borttagna övergångsställena på de statliga vägarna i
Nättraby,
2. att tillstyrka förslag om att föreslå vägverket utföra fysiska hastighetsdämpande åtgärder vid de övergångsställen som skall vara kvar inom Nättraby, samt
3. att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 31
Fråga
Jan-Olof Petersson (fp) ställer fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
om Rosenfeldtskolans framtid och vilka åtgärder som skall vidtas.
Patrik Hansson (s) svarar.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 27 mars 2003, kl 13.30-17.05

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Magnus Johansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-15.10 §§ 32-36
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-16.45 §§ 32-45
Sonja Andersson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s) kl 16.10-17.05 §§ 38-47
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Eva-Britt Dahlström (s) kl 13.30-16.10 §§ 32-37
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s) kl 13.30-16.00 §§ 32-37
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Laila Karlsson (s)
Annelie Svensson (s) kl 13.30-16.35 §§ 32-45
André Gustafsson (s) kl 14.10-17.05 §§ 37-47
Karl-Gösta Svenson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
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Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.30 §§ 32-38
Camilla Persson (v) kl 13.30-17.00 §§ 32-45
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Övriga närvarande ersättare

Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Margita Landehag (s)
Rosita Persson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ola Johansson (s) kl 13.30-16.20 §§ 32-37
Inger Persson (s) kl 13.30-16.00 §§ 32-36
Ulla Olsson (s) kl 13.30-17.05 §§ 32-36, 38-47
Niklas Olsson (s) kl 16.00-17.05 §§ 37-47
Birger Wernersson (s) kl 16.10-17.05 §§ 38-47
Lars-Göran Forss (m)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Eva Röder (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Börje Dovstad (fp) kl 16.00-17.05 §§ 37-47
Ingrid Hermansson (c)
Ulf Hansson (v) kl 16.30-17.05 §§ 39-47
Niklas Olsson (s) kl 13.30-16.00
Birger Wernersson (s) kl 13.30-16.10
Ulf Hansson (v) kl 13.30-16.30
Börje Dovstad (fp) kl 13.30-16.00
Andreas Reinholdsson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd) kl 13.30-16.00
Lennart Hansson (c)
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Tjänstemän

tf kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Claes Bothén och Annicka Engblom

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 10 april 2003, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………….. §§ 32-47
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Magnus Johansson

Justerare

…………………………………………
Claes Bothén

Justerare

…………………………………………..
Annicka Engblom

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 10 april 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………………
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Kommunala uppdrag
Löneenheten
Berörd nämnd
Akten

5

2003.30.102

§ 32
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Patrik Hansson (s) har med skrivelse den 6 mars 2003 begärt entledigande från
uppdraget som ordförande i barn- och ungdomsnämnden från och med den 1 april
2003, samt
2. Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 25 mars 2003 begärt entledigande
från uppdraget som ledamot i stipendiedelegationen för högskolestuderande,
ledamot i kommunstyrelsen samt ordförande i kommunfullmäktige från och med
den 1 april 2003.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Löneenheten
Berörd nämnd
Akten

6

2003.30.102

§ 33
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige från och med den
1 april 2003 till och med den 31 december 2006 följande:
Kommunfullmäktige
Ordförande Patrik Hansson (s) efter Magnus Johansson
Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande Magnus Johansson (s) efter Patrik Hansson
Elise och Folke Halléns stiftelse
Ledamot Kjell Liljegren (s)
Ersättare Anita Seaberg (s)
Sparbanksstiftelsen Kronan
Huvudman Christina Mattisson (s)
Huvudman Britt-Marie Ammer Forss (m)
_______
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Akterna

7

2003.109.109
2003.143.531
2003.147.292
2003.151.130

§ 34
Inkomna motioner
1. Motion om upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten,
av Richard Jomshof (sd),
2. Motion om ny snabbusslinje Nättraby- Rosenholm - Köpcentret LyckebyKarlskrona centrum, av Bo Löfgren (fp),
3. Motion om anpassning av f.d. Rödeby kommunalhus med handikapphiss, av
Annelie Svensson (s), samt
4. Invandrarguide, ett sätt att förbättra integrationen, av Mikael Andersson (fp),
Jan-Olof Petersson (fp), Lena Hjorth (fp) och Jan Fälteke (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Region Blekinge
Akterna

8

2002.472.014
2002.231.014

§ 35
Yttrande till Region Blekinge över ”Blekinges Transportsystem” och
”Nationell plan för vägtransportsystemet” åren 2004-2015
Karlskrona kommun har från Region Blekinge fått rubricerade planer på remiss.
Blekinge Transportsystem utgör Blekinges förslag till länstransportplan och har
utarbetats av Länsstyrelsen i Blekinge län och Region Blekinge. Yttrande över
båda planerna skall vara Region Blekinge tillhanda senast den 1 april 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förslaget har kompletteras efter beslut av allmänna
utskottet och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2003, § 44, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att föreslå Region Blekinge att ta fram en reviderad länstransportplan där E22
ingår, samt
2. att i övrigt ge Region Blekinge tillkänna vad som anförts i kommunledningsförvaltningens yttrande.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Jan Johansson (c), Maria Persson (c), Jörgen Johansson (c) och
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag.
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v), Karl-Gösta Svenson (m), Björn Gustavsson
(mp), Tommy Olsson (kd), Kent Lewén (fp), Jan Lennartsson (m), Claes Bothén
(kd), Carl-Göran Svensson (m) och Bo Löfgren (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet,
och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som bifaller kommunstyrelsens
förslag röstar ja den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar, med 63 ja-röster mot nio nej-röster, en som avstår och två
frånvarande, enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
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Reservationer
Centerpartiets ledamöter lämnar skriftlig reservation, protokollsbilaga 2.
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att föreslå Region Blekinge att ta fram en reviderad länstransportplan där E22
ingår, samt
2. att i övrigt ge Region Blekinge tillkänna vad som anförts i kommunledningsförvaltningens yttrande.
_______
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Region Blekinge
Akten

10

2003.26.014

§ 36
Yttrande till Region Blekinge över ”Framtidsplan för järnvägen 2004-2015”
Karlskrona kommun har från Banverket fått rubricerade plan på remiss.
Kommunerna och trafikhuvudmannen skall avge yttrande senast den 1 april till
Region Blekinge, som i sin tur avger yttrande senast den 28 april.
På grund av den korta handläggningstiden har ett informellt samråd skett med
tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
För Blekinges del ingår två objekt i planen, nämligen elektrifieringen av Blekinges
kustbana och upprustning av Kust- till kustbanan, delen Karlskrona-Emmaboda.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2003, § 45, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att till Region Blekinge avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Bo Löfgren (fp), Günter Dessin (v), Björn Gustavsson (mp), Mats Johansson (s)
och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att till Region Blekinge avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

11

2003.77.041

§ 37
Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner
Bokslut för Karlskrona kommun presenterades vid allmänna utskottets sammanträde den 25 februari 2003. Nämndernas resultat visar ett överskott på 23,8 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 februari 2003 lämnat
förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2002.
Kommunledningsförvaltningen har den 4 mars 2003 påpekat att boksluten för
moderbolagskoncernen inklusive de ingående företagen är preliminära och kan bli
föremål för smärre revideringar. De reviderade boksluten kommer i så fall att
överlämnas till kommunstyrelsen i april månad.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 24 februari, § 15, beslutat
hemställa hos kommunstyrelsen att få använda årets resultat 2002 till att täcka del
av förvaltningens kostnader 2003 för Mötesplats Trossö.
Tilläggsförslag till kommunledningsförvaltningens skrivelse utdelas vid
sammanträdet där förslaget är att föreslå fullmäktige besluta att samtidigt avstyrka
idrotts- och fritidsnämndens framställan att få använda 2002 års resultat till att
täcka delar av nämndens kostnader år 2003 för ”Mötesplats Trossö”.
Ordföranden yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med
tilläggsförslag om idrotts- och fritidsnämndens anhållan. Kommunstyrelsen
beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag och tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2003, § 46, för egen del
beslutat
Att godkänna bokslutet för år 2002 och överlämna detta till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2003, § 46, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att följa förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Mats Johansson (s) yrkar bifall till förslaget med tillägg under tekniska nämnden
”avgiftsfinansierat” för att få en fullständig mening, ”balanseras i ny räkning hos
tekniska nämnden”. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med
denna justering.
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Kommunfullmäktige beslutar
Att följa förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen mot budgeten med 2,2 mkr balanseras i ny räkning hos
barn- och ungdomsnämnden.
Kulturnämnden
Den negativa avvikelsen mot budgeten med 0,2 mkr balanseras i ny räkning hos
kulturnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 0,2 mkr balanseras i särskild
räkning hos idrotts- och fritidsnämnden.
Fullmäktige föreslås samtidigt besluta att avstyrka idrotts- och fritidsnämndens
framställan att få använda 2002 års resultat till att täcka delar av nämndens
kostnader år 2003 för ”Mötesplats Trossö”.
Miljö- och byggnadsnämnden
Den positiva avvikelsen för verksamheten på 0,6 mkr balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag med 3,1 mkr täcks av
kommunkassan.
Äldrenämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten om 8,5 mkr täcks helt av
kommunkassan och skall således varken belasta nämndens egna kapital eller bli
föremål för en framtida återbetalning.
Handikappnämnden
Den positiva avvikelsen om 0,9 mkr balanseras i ny räkning.
Socialnämnden: /individ och familjeomsorg
Den negativa avvikelsen avvikelsen om 0,4 mkr täcks helt av kommunkassan.
Socialnämnden: socialbidrag
Underskottet om 2,0 mkr täcks i sin helhet av kommunkassan.
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Den negativa avvikelsen om 2,7 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska
nämnden.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Den negativa avvikelsen om 0,6 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska
nämnden.
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Utbildningsnämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med 0,8 mkr balanseras i ny räkning
hos utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vissa nämnder:
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen jämte
dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre nämnder utvisar
positiva avvikelser från budgeten med total 8,0 mkr.
Överskotten om totalt 8,0 mkr återförs till kommunkassan.
_______
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Ekonomienheten
Akten
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2003.133.107

§ 38
Tillkommande ägardirektiv för AB Karlskronahem, Affärsverken
Karlskrona AB och AB Kruthusen Företagsfastigheter
Styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag har med skrivelse den 13 januari 2003
lämnat förslag till ägardirektiv för rubricerade bolag.
Budgetberedningen har lämnat uppdrag att utifrån kommunens investeringsbehov
reglera bolagens beredningar av investeringsbeslut så, att kommunstyrelsen får ett
mer samlat inflytande över alla de investeringar som verkställs av kommunen.
Detta för att kunna föra en investeringspolicy, som innebär att kommunens
samtliga investeringsbehov, bedöms från möjligt investeringsutrymme och
finansieringspolicy.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2003, § 48, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att fastställa föreslagna ägardirektiv för respektive bolag.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Bo Löfgren (fp) Jan Lennartsson (m) och Kent Lewén (fp)
yrkar återremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
Att återremittera ärendet.
_______
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunal författningssamling
Akten

15

2002.495.170

§ 39
Ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Riksdagen utfärdade den 21 november 2002 lag (SFS 2002:833) om extraordinära
händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Räddningstjänsten Östra
Blekinge har därför tagit fram förslag till ändring i sin förbundsordning.
Förbundsordningen bör kompletteras med ett andra stycke i § 3. Stycket skall ha
följande lydelse: Kommunalförbundet skall ansvara för förebyggande åtgärder
mot brand, samt annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som åvilar
medlemskommunerna enligt räddningstjänstlagen § 7. Vidare skall kommunalförbundet på begäran från medlemskommunerna delta eller leda planeringsarbetet
för hantering av extraordinära händelser i respektive medlemskommun och på
begäran biträda krisledningsnämnderna i deras arbete”.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 januari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2003, § 50, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreslagen ändring i § 3 i förbundsordning för Räddningstjänsten
Östra Blekinge, samt
2. att ersättningen för begärt biträde grundad på ändringen i 3 § förbundsordningen, för Räddningstjänsten Östra Blekinge, inte skall erläggas.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Löneenheten
Kommunala uppdrag
Akten

16

2003.91.024

§ 40
Nytt beslut om arvode och val till Räddningstjänsten Östra Blekinge
Enligt förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Blekinge § 6 skall
förbundsdirektionen bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Karlskrona och
Ronneby kommuner väljer vardera tre ledamöter och tre ersättare. Enligt
reglementet för förbundsdirektionen § 3 framgår att direktionen för varje
mandatperiod väljer en ordförande och en vice ordförande bland sina ledamöter.
Uppdragen alternerar mellan medlemskommunerna mandatperiod för mandatperiod så att ordförande och vice ordförande inte väljs från samma kommuns
ledamöter.
Karlskrona kommuns fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 18-19
december 2002 § 170 följande: att utse ordförande bland de tre ledamöter som
Karlskrona kommun valde. Beslutet om att utse ordförande skall upphävas.
Enligt förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Blekinge § 14 skall arvoden
till direktionens ledamöter och ersättare m.m. utgå enligt Karlskrona kommuns
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Karlskrona kommuns fullmäktige beslutade vid sammanträde den 18-19 december
2002 § 169 bl.a. om arvoden enligt Karlskrona kommuns arvodesbestämmelser för
förtroendevalda. Arvoden till ordföranden och vice ordföranden i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östa Blekinge fastställdes till vissa lägre
belopp än vad som gällde under föregående budgetår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2003, § 54, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva beslutet enligt § 170 (år 2002) om vem som skall vara ordförande i
förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge,
2. att upphäva beslutet enligt § 169 (år 2002) om arvoden till ordförande och vice
ordförande i förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, samt
3. att fastställa arvodet till ordförande och vice ordförande i förbundsdirektionen
för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge till 82 430 kronor
respektive 41 220 kronor från och med budgetåret 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Projektledaren
Ekonomienheten
Akten

17

2003.134.141

§ 41
Aktiepost i bolaget Sustainable Sweden Southeast AB
I projektet miljöorienterad näringslivsutveckling, ett projekt som kan leda till
tillväxt, konkurrensfördel och miljöanpassning, görs en kartläggning av lokala
företag inom områden miljösystemlösningar, miljöprodukt och miljökunskap.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 februari 2003 lämnat
beslutsförslag. För att ta tillvara den miljötekniska kompetensen som finns i
Sydöstra Sverige är bolaget Sustainable Sweden Southeast ett nätverk som
bedriver verksamhet som syftar till att allmänt främja export av miljöteknik från
företag, offentliga aktörer och högskolor i sydöstra Sverige.
Bilagor: Bolagsordning, affärsidé, aktieägaravtal, skrivelse från kommunförbundet
och uppgifter från bolagsregistret UC Select.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2003, § 52, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att teckna en aktiepost om 100 aktier till en kostnad av 15.000 kronor i bolaget
Sustainable Sweden Southeast AB, samt
2. att finansiera nämnda belopp inom ramen för kommunstyrelsens projektbudget
år 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

1999.729.600

§ 42
Förlängning av skolplan
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 januari 2003, § 24, föreslagit fullmäktige besluta att gällande skolplan för skall prolongeras till dess ny
plan antas. Arbetet med att utforma ny plan bör starta snarast möjligt, men med
inriktningen att ett nytt beslutsunderlag inte skall forceras fram. Genom att prolongera nuvarande skolplan skapas tid för arbetet och tillika förhoppningen att en
framåtblickande vital diskussion om den framtida förskole- och skolverksamheten
i kommunen skall bilda utgångspunkt för en ny skolplan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 mars 2003 lämnat
beslutsförslag, kommunstyrelsen beslutar att prolongeringen gäller längst till den
31 december 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2003, § 53, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att nu gällande skolplan för åren 2000-2002 prolongeras längst till den 31
december 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 43
Frågor
Karl-Anders Holmquist (c) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om enzonstaxa
för ungdomar tagits upp med BlekingeTrafiken.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______
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2003.101.101

§ 44
Svar på interpellation om beslut som inte genomförts eller avrapporterats till
fullmäktige
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 27 februari 2003, § 23, av Mats Lindbom (c).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 21 mars 2003 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Mats Lindbom (c).
_______
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2003.105.105

§ 45
Svar på interpellation om strategi för internationella kontakter och
samarbetet inom EU
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 27 februari 2003, § 23, av Bo Löfgren (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 21 mars 2003 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Bo Löfgren (fp) och Mats Johansson (s).
_______
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2003.106.107

§ 46
Svar på interpellation om ägardirektiv till kommande bolagsstämmor
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 27 februari 2003, § 23, av Bo Löfgren (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 21 mars 2003 svarat på interpellationen.
_______
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§ 47
Sammanträdets avslutning
Magnus Johansson avgår som ordförande efter fyra månader. Johansson tycker
arbetet som fullmäktiges ordförande varit roligt, stimulerande och intressant. Han
önskar den nye ordföranden i fullmäktige, Patrik Hansson lycka till, samt ser fram
mot fortsatt arbete i fullmäktige som ledamot.
Patrik Hansson tackar ordföranden med blommor och tycker att han skött
ordförandeskapet med bravur. Nu byter de arbete och Magnus Johansson önskas
lycka till på det nya uppdraget som barn- och ungdomsnämndens ordförande.
_______
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§ 48
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 april 2003, kl 13.30-16.35

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Kerstin Andersson (s) kl 13.30-15.00 §§ 48-57
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m) kl 14.30-16.35 §§ 52-65
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m) kl 14.30-16.35 §§ 52-65
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp) kl 13.30-15.30 §§ 48-59
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
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Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Gert Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Margita Landehag (s)
Per-Anders Nygård (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 15.15-16.35 §§ 59-65
Anders Ovander (m) kl 13.30-14.30 §§ 48-51
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-14.30 §§ 48-51
Lars-Göran Forss (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp) kl 15.15-16.35 §§ 60-65
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Andreas Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Ulla Ohlsson (s) kl 13.30-15.15
Eva Abramsson (m)
Anders Ovander (m) kl 14.30-15.30
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 14.30-16.35
Eva Röder (fp) kl 13.30-15.15

Tjänstemän

TF kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Sekreterare
Utses att justera

Ingegerd Holm och Magnus Johansson
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Justeringens tid och plats

4

Måndagen den 5 maj 2003, kl 13.30
Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B

Underskrifter
Sekreteraren

……………………………………………. §§ 48-65
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

……………………………………………….
Ingegerd Holm

Justerare

…………………………………………………
Magnus Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 maj 2003 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar i tjänsten
……………………………………

24 april 2003

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd
Valberedningens ordförande
Akten

5

2003.30.102

§ 48
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige till och med den 31
december 2006 följande:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Pia Idhede (s), efter Annika Andersson
Utbildningsnämnden
Ersättare Jonas Palmberg (s), efter Erland Olsson
_______
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2003.69.007
2003.136.007
2003.137.007
2003.141.007
2003.162.007
2003.110.107
§ 49
Anmälningsärenden
A. Kommunstyrelsens beslut 030408, § 70, Rapport om hur introduktionsverksamheten fungerar inom den kommunala flyktingmottagandet, utdelat
B. Kommunstyrelsens beslut 030408 § 61, om Budgetuppföljningsrapport den 28
februari 2003, utdelat
C. Revisionsrapport 030210 - granskning av projektet ung 2000
D. Revisionsrapport 030320 – granskning av kommunstyrelsens projektbudget
E. Revisionsrapport 030320 – granskning av avyttring av kommunal egendom
F. Revisionsrapport 030324 – granskning av koncernstyrning
G. Revisionsrapport 030325 – granskning av äldrenämnden II
H. Årsredovisning 2002 från BlekingeTrafiken AB
I. Protokoll från BlekingeTrafiken ABs bolagsstämma 030327
_______
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2003.160.210
2003.209.312

§ 50
Inkomna motioner
1. Motion om nytt kulturhus på Hattholmen/oljehamnen 2010, av Bo Löfgren (fp),
samt
2. Motion om gång- och cykelbana mellan Lösen och Östra Torp, av Karin
Brunsberg (m).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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2002.436.400

§ 51
Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
Riksdagen har beslutat om 15 miljökvalitetsmål, ett 70-tal tidsbestämda och mätbara delmål samt tre åtgärdsstrategier som skall vara vägledande med att uppnå
miljökvalitetsmålen.
Remissyttranden
Kulturnämnden den 23 januari 2003, § 9
Idrotts- och fritidsnämnden den 27 januari 2003, § 7
Barn- och ungdomsnämnden den 29 januari 2003, § 20
Handikappnämnden den 29 januari 2003, § 8
Miljö- och byggnadsnämnden den 12 februari 2003, § 42
Äldreförvaltningen den 17 februari 2003
Affärsverken den 21 februari 2003
Socialnämnden den 24 februari 2003, § 37
Tekniska nämnden den 25 februari 2003, § 16
Utbildningsnämnden den 26 februari 2003, § 20
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 mars 2003 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Allmänna utskottet har vid sammanträde den
1 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 56, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att föreslå följande fem miljökvalitetsmål som prioriterade för Länsstyrelsens
fortsatta arbete: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans, Levande
kust och skärgård samt God bebyggd miljö, samt
2. att överlämna kommunledningsförvaltningens yttrande till Länsstyrelsen som
svar på remissen.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), Kent Lewén (fp), Richard Jomshof (sd) och Karin
Brunsberg (m) yrkar enligt ändrings- och tilläggsyrkande enligt bilaga 1 och 2,
samt i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till ändrings- och tilläggsyrkande bilaga 2 samt i
övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till ändrings- och tilläggsyrkande bilaga 2 men att
under rubriken 1. Begränsad klimatpåverkan i femte stycket skall meningen ”att
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sänka elförbrukningen med 10% till 2010 blir svårt med tanke på att verksamheten
som kräver el hela tiden ökar” strykas. I övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Henrik Wachtmeister (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkanden under punkt 6 Säker strålmiljö:
1. En allsidig kartläggning av elektromagnetiska fält från 3G-master och andra
teknikkällor bör göras snarast för att sedan kontinuerligt uppdateras.
2. Kommunerna bör kontinuerligt i sina översiktsplaner se över var områden med
låg belastning av elektromagnetiska fält kan inrättas.
Gerthie Olsson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och avslag till ändrings- och tilläggsyrkandena.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på tilläggsyrkande bilaga 1. Fullmäktige
avslår Carl-Göran Svenssons m.fl. yrkande.
Därefter avslår fullmäktige tilläggsyrkanden i bilaga 2 (Synpunkter, punkt 3, 8 och
12).
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 10 Hav i
balans…..mot Carl-Göran Svenssons m.fl. yrkande bilaga 2 och finner att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill rösta på kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som tillstyrka Carl-Göran Svensson m.fl. yrkande röstar nej..
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 34 nej-röster och en frånvarande att
bifalla kommunstyrelsens förslag punkt 10, voteringsprotokoll bilaga 3.
Fullmäktige avslår Jan Johanssons yrkande att stryka en mening i femte stycket om
begränsad klimatpåverkan.
Därefter ställer ordföranden proposition på Henrik Wachtmeisters tilläggsyrkande
1 om allsidig kartläggning och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Henrik
Wachtmeisters yrkande 1 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 nej-röster mot sex ja-röster och fyra som avstår att
avslå Wachtmeisters tilläggsyrkande 1, voteringsprotokoll bilaga 4.
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Ordföranden ställer därefter proposition på Henrik Wachtmeisters tilläggsyrkande
2 och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Wachtmeister
tilläggsyrkande 2 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 nej-röster mot sju ja-röster och tre som avstår att
avslå yrkandet, voteringsprotokoll bilaga 5.
Fullmäktige beslutar därefter enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, folkpartiets, centerns och kristdemokraternas ledamöter
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att föreslå följande fem miljökvalitetsmål som prioriterade för Länsstyrelsens
fortsatta arbete: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans, Levande
kust och skärgård samt God bebyggd miljö, samt
2. att överlämna kommunledningsförvaltningens yttrande till Länsstyrelsen som
svar på remissen.
________
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Bilaga 1

Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
Yrkande från moderaterna
1. Begränsad klimatpåverkan
5:e stycket efter sista meningen; av (m) föreslaget tillägg:
”Om vi behåller och brukar våra kärnkraftverk till dess den optimala livslängden
uppnås försäkrar vi oss om uthållig ekonomisk tillväxt, samtidigt som vi kraftigt
ökar möjligheterna till att kunna bryta den ökande försurningen. En snabb
avveckling av kärnkraften kräver impost av främst kolenergi med kraftigt ökad
försurning som följd”.
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Bilaga 2
Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
Yrkande från moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet
Synpunkter
3: e stycket från slutet före sista meningen Tillägg:
”Förslagen skall konsekvensanalyseras med hänsyn till påverkan för kommunen, företagandet och
enskilda vad gäller ekonomi, tillväxt och miljöpåverkan. Förslagen skall före beslut sändas på
remiss till alla berörda parter. Först därefter kan målen slutligen fastställas”.
3. Bara naturlig försurning
3:e stycket efter första meningen Tillägg:
”För Karlskrona kommuns drickvattenförsörjning och för skogsproduktionen är det viktigt med en
långsiktig kalkning.”
8. Levande sjöar och vattendrag
Efter sista stycket Tillägg:
”Markägare får inte drabbas av nya regelverk. I stället för att bilda naturreservat är upprättandet
av skötselavtal mellan staten och markägarna en betydligt bättre lösning.”
10. Hav i balans, levande kust och skärgård
2:a stycket ”Delmål …” Stycket utgår helt och ersätts med följande föreslagen text:
”Vår uppfattning är att Sturkö och Torhamns skärgårdar inte skall bli ett marint naturreservat. Vår
uppfattning är att staten istället skriver skötselavtal med markägarna. På så sätt får vi en levande
kust och skärgård. Dessutom består den enskilda äganderätten över marken.
De områden som idag är reservat eller Natura 2000 skall dock få det stöd och den skötsel som
behövs för att uppfylla kraven på dessa.
Inför framtida beslut om nya områden krävs större samförstånd mellankommuner, markägare och
länsstyrelse. Innan beslut fattas måste kommunerna via sina översiktsplaner tala om vad marken
skall användas till i framtiden.
Vi ser positivt på utbyggnad i kustområdena som ett led i kommunens utveckling och att den nya
tekniken används för att lösa problemen med avloppen.
Det finns idag en tillräcklig lagstiftning fastställd av riksdagen om strandskyddet. Att ytterligare
restriktivitet skall gälla hämmar utvecklingen av skärgården och våra kustområden.”
12. Ett rikt odlingslandskap Tillägg:
Eftersom man i texten hänvisar till bilaga 2 sid. 135 skall kartmaterial bifogas.
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1998.683.107

§ 52
AB Karlskronahems begäran om garantiförbindelse år 2003
AB Karlskronahem har med skrivelse den 25 februari 2003 lämnat en begäran om
garantiförbindelse för år 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutade i mars 2002 att lämna en värdegaranti om 180 mkr
till Karlskronahem att gälla för år 2002. Företagets styrelse har efter krav av revisorerna nu inkommit med en begäran om att kommunen förlänger värdegarantin att
även omfatta år 2003. Mot bakgrund av att bolaget låtit göra en ny fastighetsvärdering, som är mer positiv, kan den nya garantin nedsättas från 180 mkr till 115
mkr. Syftet med garantin är att undvika nedskrivning genom att kommunen
garanterar värdena i balansräkningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 60, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att lämna en värdegaranti uppgående till 115 mkr till AB Karlskronahem att gälla
för perioden 1 januari 2003 - 31 december 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2003.57.042

§ 53
Begäran om investeringstillstånd år 2003 för tekniska nämnden
Enligt de ekonomiska styrprinciper som gäller erfordras investeringstillstånd från
kommunstyrelsen för att få verkställa budgeterade investeringar som beräknas
överstiga en halv miljon kronor. För investeringar överstigande en miljon kronor
erfordras investeringstillstånd från fullmäktige.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2003, § 5, lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har, vid sammanträde den 8 april 2003, § 62, för egen del
beslutat
1. att investeringstillstånd inom ramen 900 000 kronor meddelas för anläggande av
gång- och cykelväg Hästö-Krutviksvägen,
2. att investeringstillstånd meddelas för utbyte av traktor, redskapsbärare inom
ramen 650 000 kronor, samt
3. att investeringstillstånd inom ramen 500 000 kronor meddelas för utbyte av
mindre midjestyrd redskapsbärare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att investeringstillstånd till ett belopp om 3 800 000 kronor meddelas för inlösen
av tomträttsavtal avseende Cisternen 2 med tillhörande anordningar och anläggningar,
2. att investeringstillstånd meddelas för förnyelse av gatubelysning till ett belopp
om 1 700 000 kronor,
3. att investeringstillstånd meddelas för utbyte av en lastbil inom ramen 1 700 000
kronor,
4. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 5 000 000 kronor för anläggande
av uttagsbrunnar och infiltrationsanläggning i anslutning till vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen,
5. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 1 500 000 kronor för utbyggnad
av avloppsanläggningar Fur södra,
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6. att med anledning av tekniska nämndens beslut om omplanering av investeringsbudget år 2003, investeringstillstånd meddelas inom ramen 1 000 000 kronor
för att inleda ombyggnaden av filteranläggningen vid Koholmens reningsverk,
samt
7. att med anledning av tekniska nämndens beslut om omplanering av investeringsbudget år 2003, investeringstillstånd meddelas inom ramen 1 500 000 kronor
för att inleda investeringen i överföringsledningar för vatten och avlopp mellan
Holmsjö och Nävragöl.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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IT/AU-strategen
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2003.203.534

§ 54
IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun
I januari 2000 beslöt regeringen tillsätta en utredning om infrastrukturprogram för
bredbandskommunikation. Bredbandsutredningens huvuduppgift var att formulera
en ny statlig infrastrukturpolitik. I denna utredning konstateras att Sveriges
kommuner spelar en viktig roll för att säkerställa etablering av regional/kommunal
IT-infrastruktur, speciellt i mindre orter och landsbygd.
Som ett led i detta har Karlskrona kommun beslutat att ta fram detta IT-infrastrukturprogram som riktar sig till de områden som ej i nuläget har ansetts
kommersiellt attraktiva av marknadens aktörer vad gäller bredbandsutbyggnad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 1 april 2003 tillstyrkt förslaget.
Ordföranden yrkar att sidan 40 punkt 9.7 Teknikval, skall i sista meningen
tilläggas ”säkerhet”.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag och ordförandens
tillägg.
Kommunstyrelsen har, vid sammanträde den 8 april 2003, § 63, för egen del
beslutat
Att delegera planeringsansvaret för förverkligandet av kommunens ITinfrastrukturprogram till allmänna utskottet.
Yrkanden
Mikael Andersson (fp) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Lars-Göran Forss (m) och Bo Löfgren (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta IT-infrastrukturprogrammet,
2. att övergripande strategiskt ansvar för IT-infrastruktur överförs från
Affärsverken Karlskrona AB till kommunstyrelsen,
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3. att planera för ett anslag om 2,9 mkr från och med år 2004 till genomförande av
bredbandsutbyggnaden,
4. att i samband med upphandlingen ompröva ägandet av Affärsverkens
Karlskrona AB stadsnät, samt
5. att slutgiltig prioritering av utbyggnadsområden och ekonomiska konsekvenser
beslutas först i samband med avslut av IT-infrastrukturupphandlingen.
_______

24 april 2003

Kommunal författningssamling
Kommunjuristen
Akten

18

2003.204.101

§ 55
Tillägg till fullmäktiges arbetsordning
Vid gruppledaröverläggningar har framkommit att det finns ett behov att förnya
fullmäktiges arbetsformer i syfte att skapa en mer aktuell och intressant debatt.
Vidare har också diskuterats om hur man kan stärka allmänhetens möjlighet att
väcka frågor. För att uppnå det senare har Karlskrona kommun tidigare hos
regeringen ansökt om möjlighet att införa allmän motionsrätt till fullmäktige.
Denna ansökan avslogs dock. Nu har kommunallagen ändrats och en möjlighet att
införa medborgarförslag har införts.
Kommunfullmäktiges ordförande har med skrivelse den 13 mars 2003 lämnat
beslutsförslag om medborgarförslag, muntliga frågor, allmänpolitisk sakdebatt
samt ändringar om interpellationsinstrumentet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 65, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna de föreslagna och bifogade tilläggen och ändringarna i
fullmäktiges arbetsordning,
2. att tilläggen och ändringarna skall gälla under en försöksperiod av 12 månader
från att de börjat gälla och vid periodens slut upphöra i alla delar,
3. att en utvärdering och omprövning skall ske innan försöksperiodens utgång,
samt
4. att vid tolkningstvist äger under försöksperioden tilläggen och ändringarna till
fullmäktiges arbetsordning företräde.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 april 2003

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Personalenheten
Akten

19

2003.66.024

§ 56
Avtal om finansiering av särskild ålderspension (SÅP) före 65 års ålder
för arbetstagare inom räddningstjänsten
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har tillsänt medlemskommunerna ett förslag till avtal om finansiering av den särskilda ålderspensionen
(SÅP) före 65 års ålder.
Vid bildandet av kommunförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge den 1 juli
2000 reglerades inte upplupen skuld avseende särskild ålderspension för brandmän
i utryckningstjänst. Det årliga intjänandet av denna förmån ingår ej heller i
nuvarande årliga medlemsavgifter från ägarna.
I och med att förmånen är osäker till sin storlek och första utbetalning kommer att
ske först efter 2005 så bygger avtalet på att medlemskommunerna täcker kostnaden
för RÖB i samband med att pensionsutbetalningen inträffar. Respektive kommun
kostnadsför årligen sin andel av nyintjänandet, efter fastställda fördelningstal. Avtalet reglerar även att samråd skall ske med medlemskommunerna före beslut om
avgång med särskild – eller kompletterande ålderspension.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 67, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att anta bilagda avtal om finansiering av särskild ålderspension före 65 års ålder
för Räddningstjänsten i Östra Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 april 2003

Samtliga nämnder
Akten

20

2003.205.004

§ 57
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2003
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner. ”En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning”.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 februari 2003 lämnat
balansförteckning och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 70, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 april 2003

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

21

2001.445.210

§ 58
Svar på motion om kommunens strategiska markanvändning och
detaljplanering av f.d. Hästövarvets område
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av
Günter Dessin (v) och Britt-Marie Ekström (v). Motionärerna föreslår fullmäktige
att kommunen uttalar att man långsiktigt vill ha en fortsatt småindustriverksamhet,
företrädesvis med marin anknytning på Hästövarvets område. Att kommunen inte
kommer att gå med på någon detaljplaneändring som möjliggör ny bostadsbebyggelse i området. De anser också att kommunen skall se över hur denna typ av
strategisk markanvändning skall hanteras så att medborgare och förtroendevalda
kan få ett avgörande inflytande i dessa frågor.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 februari 2003, § 46,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anser att i den omstrukturering av
näringslivet som Karlskrona upplevt under ett decennium, har såväl tillverkningsföretag, service och offentlig verksamhet genomgått stora förändringar. Sannolikt
är denna process inte avslutad, samtidigt som nya verksamheter fortsätter att utvecklas. För att skapa ett förhållningssätt till denna omställning och utveckling har
kommunen antagit en utvecklingspolicy, de fyra hörnstenarna. Förslaget att omvandla varvet till bostäder belyser komplexiteten i två av hörnstenarna: den
attraktiva livsmiljön respektive det öppna sinnet. Hur man förhåller sig till omvandlingen handlar alltså mycket om attityder och värderingar.
I fråga om demokratiskt inflytande i markanvändningsfrågor, är processen reglerad
i plan- och bygglagen. Den präglas av att just medborgare och förtroendevalda
skall ha ett avgörande inflytande på besluten. Dessutom är processen mycket
öppen och arbetar i det inledande programskedet ofta med alternativ, redan aktualiserat i den här frågan. Det inledande arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar
verkar i samma riktning. I det sammanhanget spelar det liten roll vem som tar
initiativ i planfrågor. För Karlskrona kommuns utveckling vore det mycket negativt om man inte visar stor öppenhet kring initiativ och samarbete i planfrågor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 71, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
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Jan Lennartsson (m), Gunilla Ekelöf (fp) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Günter Dessins
yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen härmed är besvarad.
_______

24 april 2003

Akten

23

2002.543.102

§ 59
Svar på motion om observationsposter i kommunstyrelsen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2003, § 4, av
Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd). Motionärerna
föreslår fullmäktige besluta att införa en observationspost i kommunstyrelsen för
de partier som inte är representerad där, enligt KÖL 4 kap 23 §. Motionärerna
menar att det ur demokratisk och kommunpolitiskt perspektiv är till nackdel för
samtliga i fullmäktige representerade partier att inte få insyn i kommunstyrelsens
arbete. Detta kan få till konsekvens att beslutaren i fullmäktige påverkas negativt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunallagen ger kommunfullmäktige möjlighet
att för en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd få
närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen, men inte delta i
besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin
mening antecknad till protokollet.
Lagen ger möjlighet, men ingen omedelbar rättighet till närvaro i en viss nämnd
eller styrelse. Det är således en politisk fråga om kommunfullmäktige anser att
Sverigedemokraterna skall ha en s.k. observationsplats. Möjligtvis kan det också
vara en ekonomisk fråga, då arvode m.m. i så fall kommer att utgå. Frågan har
redan prövats i samband med att mandatperioden tog sin början och budgetberedningen började sitt arbete efter fullbordat val. Detta medförde att Sverigedemokraterna inte erbjöds någon ”observationsplats”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 72, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Mats Johansson (s) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

25

2002.375.611

§ 60
Svar på motion om ”LUS lär eleverna läsa”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103, av
Jan-Olof Petersson (fp). Motionären föreslår fullmäktige att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa läsutvecklingsschemat i LUS. I motionen hänvisas till forskning som visar att var femte sextonåring lämnar grundskolan utan tillräckliga baskunskaper i läsning och skrivning
samt att det individuella programmet idag är gymnasieskolans tredje största
utbildningsgren.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 januari 2003, § 18,
lämnat yttrande och beslutsförslag. I yttrandet redovisas bl.a. att det enligt skolplanen 2000-2002 skall finnas en individuell utvecklingsplan för varje elev. Den
individuella planen används ofta som analysschema. Det finns olika analysscheman, varav LUS är ett. En brist hos LUS är att metoden inte betraktar senare års
forskning. ”Språket lyfter” är betydligt mer aktuell och anpassat till den kunskapssyn som nationella styrdokument förmedlar. LUS-metoden är väl känd av pedagogerna i verksamheten. Det finns även andra pedagogiska metoder och valet av
metoder bör göras av pedagogerna i verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 73, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof
Peterssons yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

26

2002.374.611

§ 61
Svar på motion om ”Ge eleverna tillräckligt med tid i grundskolan”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103, av
Jan-Olof Petersson (fp). Motionären har bland annat yrkat att kommunfullmäktige
ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utarbeta former för uppföljning i
årskurs 3 i svenska och matematik, att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med de olika rektorsområdena starta stödjande verksamhet i
enlighet med intentionerna i motionen, att lever som ligger långt från målen i
årskurs 3 ges rätt till ett extra år i årskurs 3 samt att elever som ligger strax under
målen i årskurs 3 garanteras stöd i årskurs 4 för att uppnå målen.
Barn- och ungdomsnämnden har den 29 januari 2003, § 19, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden påpekar bland annat att resurser till rektorsområdena
tilldelas skolan som en schablon per elev och utifrån denna tilldelning fördelar
rektorn resurserna beroende på elevernas behov inom olika elevgrupperingar. Detta
innebär att resursen kan bli olika för eleverna. Uppföljning och utvärdering sker
kontinuerligt. Elevers rätt att gå ett extra år i samma klass är reglerat i grundskoleförordningen. Detta bör dock noga övervägas med hänsyn till elevens bästa. Det
viktigaste för elever med svårigheter är att kunna behålla och utveckla självförtroendet samt att behålla lusten att lära.
Motionärens förslag om att ge elever mer tid i enskilt ämne, individuell anpassning
i skolarbetet samt möjlighet att gå ett extra år i grundskolan är åtgärder som är fullt
möjliga inom de ramar som nationella och lokala styrdokument föreskriver.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 73, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp), Inga Lill Siggelsten (kd), Annicka Engblom (m) och Anna
Ekström (fp) yrkar bifall till motionen.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Olof
Peterssons m.fl. yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunstyrelsen
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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24 april 2003

Tekniska nämnden
Akten

28

2001.204.299

§ 62
Svar på motion om fler offentliga toaletter i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2001, § 53, av JanOlof Petersson (fp). Motionären yrkar i motionen på att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att komplettera antalet offentliga toaletter på strategiska platser i
kommunen. Motionären konstaterar bland annat att badande och boende på
Stumholmen har efterlyst en offentlig toalett.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2003, § 17, lämnat
yttrande. F n finns sju offentliga toaletter i Karlskronas centrala delar. I övrigt
finns fem toaletter i gästhamnarna och sammanlagt 146 stycken på bad- och
campingplatser. En toalett finns i Nättraby hamn, tre på Tjurkö och en i Rödeby.
Tekniska förvaltningen kommer att inleda samtal med företrädare för varuhusen i
Wachtmeister, Kronan och Åhléns i syfte att varuhusens toaletter skall kunna
öppnas för allmänheten. Inom ramen för det handikappolitiska programmet
kommer en inventering att göras om behov av toaletter och en plan upprättas för
eventuell utökning av handikapptoaletter. Efter det att motionen skrevs har två
toaletter tillskapats bland annat en ny toalettbyggnad på Stumholmen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 73, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Jan-Olof Petersson (fp) och Percy Blom (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bifalla motionen.
_______

24 april 2003

Kommunfullmäktiges presidium
Ekonomienheten
Integrationssekreteraren
Akten

29

2002.126.109

§ 63
Svar på motion om ceremoni för nyblivna svenska medborgare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Ingela
Gånedahl (mp). Motionären menar att medborgarskapet är en del av vår identitet
och något man är stolt över. Det är ett stort steg att lämna ett medborgarskap och få
ett nytt i ett annat hemland. Därför föreslås i motionen att Karlskrona kommun
introducerar en ceremoni för firande av nya svenska medborgare i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förslaget innebär att genom en lämplig ceremoni i
samråd med kommunfullmäktiges presidium välkomna nya svenska medborgare
även i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 77, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att tillsammans med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag på en ceremoni för Karlskrona kommun,
samt
3. att 10 000 kronor ur kommunstyrelsens projektreserv anslås för en sådan.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) och Frank Alsén (sd) yrkar avslag till kommunstyrelsens
förslag.
Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp), Björn Gustavsson (fp), Günter Dessin (v),
Carl-Göran Svensson (m), Annicka Engblom (m), Tommy Olsson (kd) och Maria
Persson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jomshofs
avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som bifalla Jomshofs yrkande röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 72 ja-röster mot tre nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag, voteringsprotokoll bilaga 6.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att bifalla motionen,
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att tillsammans med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag på en ceremoni för Karlskrona kommun,
samt
3. att 10 000 kronor ur kommunstyrelsens projektreserv anslås för en sådan.
_______

24 april 2003

Kommunfullmäktige

2003.100.616

§ 64
Svar på interpellation om SFI-undervisning
Interpellationen ställdes till utbildningsnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 27 februari 2003, § 23, av Jan-Olof Petersson (fp).
Ingegerd Holm (s) har den 9 april 2003 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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§ 65
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar Bengt-Erik Lind, Samhall, för god service och bra samarbete,
samt önskar en givande tid när Lind nu går i pension. Ordföranden överlämnar
blommor och present.
Bengt-Erik Lind tackar fullmäktige för gåvan och för en givande tid med bra
samarbete.
_______

22 maj 2003

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003
§ 66

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 67

Kommunala val

§ 68

Inkomna motioner

§ 69

Inkomna interpellationer

§ 70

Yttrande över revisionens granskning av investeringar 2002

§ 71

Förlängning av garanti för intrångsersättning/nyttjandeersättning för Affärsverken
Karlskrona AB

§ 72

Tillkommande ägardirektiv för AB Karlskronahem, Affärsverken Karlskrona AB,
Kruthusens Företagsfastigheter AB och Karlskrona Stuveri

§ 73

Investeringsbeslut och medel för ombyggnad av verkstadshall i kv. Psilander

§ 74

Förslag till ombudgetering år 2003 och direktiv för treårsbudget åren 2004-2006

§ 75

Nytt idrottscentrum på Rosenholm

§ 76

Svar på motion om idrottshall på Trossö (handelshamnen)

§ 77

Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv. Urmakaren)

§ 78

Svar på motion om instiftande av priset Guldboken

§ 79

Svar på motion om användning av valstugorna

§ 80

Svar på interpellation om ”kungatavlan” tidigare placerad i Ramdala Medborgarhus

_______

1

22 maj 2003

Plats och tid

Landstingssalen, Palanderska gården
Torsdagen den 22 maj 2003, kl 13.30-18.10

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
ledamöter

Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-17.45 §§ 66-74
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexander son (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Ann-Louise Rosell (s) kl 14.50-18.10 §§ 75-80
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m) kl 13.30-17.45 §§ 66-74
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-17.45 §§ 66-74
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp) kl 13.30-16.25 §§ 66-del av 74
Mats Lindbom (c)
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22 maj 2003

Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd) kl 13.30-17.45 §§ 66-74
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-15.55 §§ 66-del av 74
Camilla Persson (v) kl 13.30-15.55 §§ 66-del av 74
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Björn Gustavsson (mp) kl 14.10-18.10 §§ 73-80
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Niklas Olsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
John-Erik Danerklint (s) kl 13.30-17.45 §§ 66-74
Siv Brorsson (s)
Gert Olsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Margita Landehag (s)
Birger Wernersson (s) kl 14.00-18.10 §§ 72-80
Lars-Göran Forss (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 17.45-18.10 §§ 75-80
Bengt Fröberg (m) kl 17.45-18.10 §§ 75-80
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Andréas Reinholdson (kd) kl 13.30-17.45 §§ 66-74
Lennart Svantesson (kd) kl 17.45-18.10 §§ 75-80
Ulf Hansson (v)
Malin Jogmark (v) kl 16.10-18.15 §§ 75-80

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.45
John Dagnevik (m) kl 13.30-15.00
Eva Abramsson (m) kl 13.30-16.05
Bengt Fröberg (m) kl 13.30-17.45
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-15.00
Lennart Hansson (c) kl 13.30-17.00
Lennart Svantesson (kd) kl 13.30-17.45

Tjänstemän

tf kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Sekreterare
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Utses att justera

Lena Hjort och Eva-Britt Dahlström

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B, lokal Edda
Onsdagen den 28 maj 2003, kl 11,00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………… §§ 66-80
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Börje Nilsson

Justerare

……………………………………………..
Lena Hjorth

Justerare

……………………………………………..
Eva-Britt Dahlström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 maj 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………….
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

5

2003.30.102

§ 66
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Roger Svensson (s) har med skrivelse den 30 april 2003 avsagt sig uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden,
2. Helen Heideman (s) har med skrivelse den 20 maj 2003 avsagt sig uppdraget
som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden, samt
3. Katrina af Wetterstedt (mp) har med skrivelse den 19 maj 2003 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Förtroendemannarutinen
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

6

2003.30.102

§ 67
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige följande till
och med den 31 december 2006:
Kommunstyrelsen
Ledamot Patrik Enstedt (s) efter Magnus Johansson
Ersättare Patrik Hansson (s) efter Patrik Enstedt
Ersättare Marcel Abedini (mp) efter Katrina af Wetterstedt
Socialnämnden
Ersättare Åse Örgev (kd) efter Ingeborg Palmberg
_______
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Akterna
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2003.237.109
2003.238.620
2003.243.310
2003.244.317
2003.245.431
2003.246.534
§ 68
Inkomna motioner
1. Motion om kommunal handlingsplan för att förebygga och motverka
vänsterextremism och politiskt våld, av Richard Jomshof (sd),
2. Motion om inrättande av jourskolor i Karlskrona, av Richard Jomshof (sd),
3. Motion om ”Otrygghet i kommunens parker och gator” förslag om utredning för
att förhindra brott och skadegörelse, av Carl-Göran Svensson (m),
4. Motion om belysning längs Nättrabyån, av Lars-Göran Forss (m),
5. Motion om muddring av Nättrabyån, av Lars-Göran Forss (m), samt
6. Motion om bredband till Nättraby, Lars-Göran Forss (m).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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2003.234.865
2003.240.623

§ 69
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och besvaras vid dagens sammanträde:
1. Interpellation till kulturnämndens ordförande om ”kungatavlan”, av Carl-Göran
Svensson (m),
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästa sammanträde:
2. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om
entreprenadupphandling av skolskjutsverksamhet, av Kent Lewén (fp).
_______
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Kommunens revisorer
Ekonomienheten
Akten

9

2003.12.007

§ 70
Yttrande över revisionens granskning av investeringar 2002
Kommunens revisorer har den 9 januari 2003 överlämnat rubricerade granskningsrapport daterad 9 december 2002. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för eventuella åtgärder. Svar önskas den 15 mars 2003, men remisstiden
har förlängts till den 15 maj 2003. Remissyttrande har inhämtats från tekniska
förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 april 2003 lämnat yttrande
och delar i huvudsak de synpunkter som tekniska förvaltningen framför. Mot bakgrund av detta föreslås att styrprinciperna för investeringsstyrning förändras så att
årsskiftena får mindre betydelse. Istället skall investeringsutgifterna avstämmas för
varje glidande tvåårsperiod med inriktningen att anvisade ramar för investeringar
för denna period ej får överskridas. Avstämning skall göras i traditionella redovisningstermer. Eventuella avvikelser för en tvåårsperiod skall avräknas mot nästkommande år. Härigenom uppnås en investeringsstyrning som är mer långsiktig
men ändå lika styrande med skillnaden att avstämningsperioden istället för ett år
omfattar i första hand två år. Ekonomichefen gör bedömningen att den mindre
exakthet som härigenom uppnås årsvis är tillräcklig för kommunens finansiella
planering mot bakgrund av att fokus i stället inriktas på aktuell tvåårsperiod. Bilagt
återfinns detaljerade regler för styrning av investeringsutgifter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 84, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna ovannämnda yttrande till kommunens revisorer, samt
2. att ändra uppföljningen av investeringsbudgeten så, att det två-åriga
perspektivet sätts i fokus i stället för det idag gällande årsvisa.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

10

1994.5.107

§ 71
Förlängning av garanti för intrångsersättning/nyttjanderättsersättning för
Affärsverken AB
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Under senare delen av 80-talet beslöt fullmäktige att
ta ut en nyttjanderättsersättning (då benämnd intrångsersättning) från dåvarande
Affärsverken som var en förvaltning inom Karlskrona kommun.
Räkenskapsåren 1992-1995, då Affärsverken är ett bolag, har skattemyndigheten
vägrat skattemässigt avdrag för nyttjanderättsersättningen alternativt velat se
ersättningen som en engångsersättning. Vid överläggningar med styrelsen för
Affärsverken har bolaget förklarat sig villig att driva skatteprocessen vidare under
förutsättning att kommunen står för ombudskostnader och eventuellt kommande
skattekostnader. För att skydda styrelsen i det fall ersättningen skulle kunna
betraktas som otillåten ej avdragsgill utdelning var kommunen beredd att utfärda
en garanti. Denna utformades som en förbindelse om återbetalning av erlagd
nyttjanderättsersättning, se fullmäktige beslut den 3 mars 1994, § 31.
Regeringsrätten meddelar i januari 2003 ej prövningstillstånd. Efter samråd med
revisorerna inom KPMG görs bedömningen att Karlskrona kommun bör träffa en
överenskommelse med Affärsverken Karlskrona AB och AB Karlskrona
Moderbolag om hur den tidigare beslutade garantin skall tolkas. Detta mot
bakgrund av kammarrättens dom och övriga omständigheter i ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 86, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att lämna sitt godkännande till bifogad överenskommelse.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Berörda bolag
Karlskrona Moderbolag AB
Ekonomienheten
Kommunal författningssamling
Akten

11

2003.133.107

§ 72
Tillkommande ägardirektiv för AB Karlskronahem, Affärsverken
Karlskrona AB, AB Kruthusen Företagsfastigheter och Karlskrona Stuveri
AB
Budgetberedningen har gett VD:n för Karlskrona Moderbolag i uppdrag att utifrån
kommunens investeringsbehov reglera bolagens beredning av bolagens investeringsbeslut så att kommunstyrelsen får ett mer samlat inflytande över alla de
investeringar som verkställs av kommunen. Detta för att kunna föra en investeringspolicy som innebär att kommunens samtliga investeringsbehov utifrån
möjligt investeringsutrymme och finansieringspolicy.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 mars 2003 återremitterat ärendet
för komplettering av nyligen lämnad revisionsrapport om styrning av koncernen. I
rapporten påpekas att beslut om policy eller andra styrande dokument, som även
skall avse bolagen, inte regleras genom ägardirektiv till bolagen. Därför föreslås
att ägardirektiven kompletteras med ett generellt ägardirektiv om dylika beslut.
Ägardirektiven redovisas f.n. i två handlingar, dels ägardirektiv som antogs vid
koncernbildningen, dels tillkommande ägardirektiv. Samtliga ägardirektiv föreslås
nu samlas i en handling som revideras kontinuerligt.
Styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag har den 14 april 2003 föreslagit
fullmäktige besluta att fastställa föreslagna ägardirektiv för respektive bolag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 87, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att fastställa föreslagna ägardirektiv för respektive bolag.
Yrkande
Jan Lennartsson (m), med tillstyrkan av Bo Löfgren (fp) och Mats Johansson (s)
yrkar att direktiven om sponsring utgår ur samtliga ägardirektiv enligt
moderaternas förslag i kommunstyrelsen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Jan Lennartssons yrkande. Fullmäktige bifaller
yrkandet.
Därefter beslutar fullmäktige i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att direktiven om sponsring utgår ur samtliga ägardirektiv, samt
2. att i övrigt fastställa föreslagna ägardirektiv för respektive bolag.
_______
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Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2002.267.291

§ 73
Investeringsbeslut och medel för ombyggnad av verkstadshall i kv. Psilander
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18-19 december 2002, § 169,
(budget) beviljat projekteringstillstånd. Utförd projektering visar att investeringen
blir mer än dubbelt så dyr i jämförelse med vad den är upptagen till i kommunens
budget. (13 mkr istället för beräknade 6 mkr). I syfte att kunna hålla investeringsbudgeten innevarande år har utbildningsnämnden skjutit upp planerade investeringar om 2 mkr tills vidare, samtidigt som 5 mkr av investeringsutgiften har förts
över till år 2004. Trots fördyrningen vidhåller utbildningsnämnden att aktuell
ombyggnad fortfarande är bättre, även ekonomiskt, än de alternativa lösningar som
finns för att lösa lokalbehovet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 90, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Törnströmska gymnasiet inom
investeringsramen om 8 mkr för aktuellt projekt i innevarande års budget och 5
mkr för år 2004.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

14

2003.155.042

§ 74
Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren 20042006
Förslaget bygger på överenskommelsen den 28 april 2003 mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Budgetuppföljningsrapport per den 28
februari 2003 ligger också till grund för förslaget.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag i rubricerade ärende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 91, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt nedan, för egen del beslutat
1. att bevilja barn- och ungdomsnämnden omedelbart investeringstillstånd för
inköp av inventarier till sex tillkommande förskoleavdelningar för maximalt
750.000 kr under år 2003, och
2. att bevilja äldrenämnden omedelbart investeringstillstånd för inköp av sängar
m.m. för sammanlagt 730.000 kr år 2003.
--Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 91, föreslagit kommunfullmäktige besluta om ombudgetering i 31 attsatser och om budgetdirektiv i 21
attsatser.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Christina Mattisson (s), Günter Dessin (v), Björn Gustavsson
(mp) och Percy Blom (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
fyrklöverns yrkanden.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom
(c), Carl-Göran Svensson (m), Annicka Engblom (m), Inga Lill Siggelsten (kd),
Jan Lennartsson (m), Jan-Åke Nordin (m), Ingela Abramsson (c), Claes Bothén
(kd), Bo Löfgren (fp), Rickard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd), Jörgen Johansson
(c) och Andreas Reinholdson (kd) yrkar bifall till fyrklöverns förslag, protokollsbilaga 2.
A. Ombudgetering
Förslaget innebär avslag till kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 och 15-16
med följande yrkanden:
Attsats 1 utökad ram för barn- och ungdomsnämnden 16,5 mkr
Attsats 2 utökad ram för äldrenämnden 6 mkr
Attsats 3 utökad ram för handikappnämnden med 2,5 mkr
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Attsats 16 budgetera reavinst från försäljning av icke tätortsnära skog om 10 mkr
för år 2003,
B. Budgetdirektiv
Avslag till attsatserna 1-3, 11, 15 och 16 med följande yrkanden:
Attsats 1 moment 3 att kommunens låneskuld skall amorteras med 1 % för åren
2004-2006
Attsats 2 att tilldela nämnderna ramar enligt fyrklöverns förslag.
Attsats 11 att budgetera reavinst från försäljning av icke tätortsnära skog om 10
mkr för år 2004
Attsats 15 att kommunfullmäktige beslutar enligt fyrklöverns förslag,
protokollsbilaga 2.
Propositioner
A. Ombudgetering
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag attsats 1 röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 32 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga 1.
Ordföranden ställer därefter propositioner på kommunstyrelsens förslag attsatserna
2-3 och 16 mot fyrklöverns förslag. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag 4-15 och 17-31.
B. Budgetdirektiv
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-2 och
11 mot fyrklöverns yrkanden. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 3-10 och
12-21.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, folkpartiets, centerpartiets och kristdemokraternas
ledamöter reserverar sig till förmån för egna yrkanden, protokollsbilaga 2.
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Kommunfullmäktige beslutar
A. Ombudgetering
1. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram från år 2003 med 9,0 mkr
och att delfinansiera denna utökning genom ianspråktagande av 5,0 mkr ur
befintlig reserv för barnomsorgsutbyggnad under huvudprogrammet Finansiering,
2. att utöka äldrenämndens budgetram från år 2003 med 4,0 mkr,
3. att utöka handikappnämndens budgetram från år 2003 med 1,5 mkr,
4. att utöka ramen för Stöd till kollektivtrafiken med 1,5 mkr från år 2003 och
finansiera denna utökning genom minskning av kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens ram med motsvarande belopp,
5. att anslå ett engångsbelopp om 0,9 mkr till valnämnden år 2003 för folkomröstning om EMU och finansiera detta anslag genom temporär minskning av kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens ram med motsvarande belopp,
6. att utöka ramen för Pensioner år 2003 med 5,3 mkr,
7. att budgetera en ny kostnadspost, Ökat arbetsgivaransvar för sjukförsäkringen,
avseende andra halvåret 2003 med 2,5 mkr,
8. att återta kommunfullmäktiges beslut om att medge tekniska nämnden tidigarelägga underhållsarbeten för 6,0 mkr från år 2004 till år 2003, vilket innebär att
nämnda underhållsarbeten skall genomföras år 2004 i enlighet med ursprungliga
planer,
9. att minska socialnämndens budgetram för Socialbidrag med 1,0 mkr från år
2003,
10. att ta i anspråk 3,0 mkr ur Säkerhetsmarginalen år 2003,
11. att minska ramen för det externa finansnettot (kostnad) med 1,5 mkr år 2003,
samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med motsvarande belopp,
12. att räkna ned Skatteintäkter och generella statsbidrag år 2003 med 29,0 mkr,
13. att räkna upp det s k nyanställningsstödet från staten år 2003 med 4,0 mkr,
14. att budgetera ett ökat generellt sysselsättningsstöd från staten för år 2003 med
1,4 mkr,
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15. att räkna upp den temporära intäktsposten Återbetalning av moms-pengar till
kommunen år 2003 med 1,7 mkr,
16. att budgetera realisationsvinster från försäljning av icke tätortsnära skog om
5,0 mkr för år 2003,
17. att budgetera, som ett ägardirektiv, ett ökat avkastningskrav på
moderbolagskoncernen om 5,0 mkr för år 2003,
18. att återföra investeringsmedel för utrustning och inventarier år 2003 till
kulturnämnden med 100.000 kr, till socialnämnden med 175.000 kr, till utbildningsnämnden med 400.000 kr, till äldrenämnden med 445.000 kr samt till
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen med 1.300.000 kr och att
finansiera dessa tillskott av medel inom ramen för 2003 års investeringsutrymme,
19. att bevilja kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen omedelbart
investeringstillstånd för de tillkommande projekten om sammanlagt 1,3 mkr,
20. att tilldela äldrenämnden ytterligare 730.000 kr för investeringar år 2003,
avsedda att finansiera inköp av sängar samt nytt trygghetslarm till särskilt boende,
och att finansiera detta tillskott av medel inom ramen för 2003 års investeringsutrymme,
21. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 400.000 kronor av de investeringsmedel som finns upptagna i 2003 års investeringsbudget som Reserv för
inventarier vid förskoleutbyggnader,
22. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 400.000 kronor av de investeringsmedel som finns upptagna i 2003 års investeringsbudget som ”Överspill från
2002”,
23. att barn- och ungdomsnämndens ytterligare medelsbehov för fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten under år 2003 helt skall finansieras inom den
sammanlagda ramökning om 9,0 mkr som nämnden enligt att-sats 1 ovan föreslås
erhålla,
24. att målsättningen om full behovstäckning inom barnomsorgen fortfarande skall
gälla,
25. att bevilja barn- och ungdomsnämnden ytterligare maximalt 750.000 kr för
inventarieanskaffning till sex tillkommande förskoleavdelningar under år 2003,
26. att dessutom ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med
tekniska nämnden återkomma med enskilda lokalobjekt avseende aktuella
ersättningslokaler,
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27. att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra
erforderliga detaljplaneändringar i Vämö-, Spandelstorps- och Knösö/Verköområdena samt i Spjutsbygd, Rödeby, Nättraby och på Hästö respektive Sturkö
med anledning av behovet av förskoleutbyggnad,
28. att i avvaktan på närmare kostnadsredovisning för år 2003 avseende om– och
tillbyggda Sunnadalskolan ej tillföra några medel till barn- och ungdomsnämnden
för ökade hyreskostnader avseende denna skola,
29. att för närvarande ej avsätta 1,6 mkr till särskild reserv för att täcka de ökade
kostnader 2003 som kan uppkomma för utbildningsnämnden med anledning av
start av ny gymnasiefriskola,
30. att anmoda berörda nämnder att vidta sådana åtgärder, att befarade negativa
budgetavvikelser år 2003 ej uppstår, samt
31. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
B. Budgetdirektiv
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2004-2006:
1) Den löpande verksamheten skall finansieras med vederbörande års intäkter
2) Samtliga investeringar skall finansieras med egna medel
3) Kommunens låneskuld skall år 2004 amorteras med ett belopp som motsvarar
minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, och för år 2005 planeras
amortering med 1 % och för år 2006 med 2 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2004 och
2005 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 03-05 primärt även skall gälla
som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 04-06,
3. att de i föregående stycke nämnda ekonomiska ramarna dock skall justeras för
de långsiktiga effekterna av den ombudgetering avseende år 2003 som framgår av
beslutsförslaget/beslutet kring budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari
2003,
4. att ramökningen för Pensioner år 2003 med 5,3 mkr dock skall reduceras till
4,3 årsmiljoner kr från och med år 2004,
5. att den nya kostnadsposten Ökat arbetsgivaransvar för sjukförsäkringen skall
tas upp med 5,0 årsmiljoner kr från år 2004,
6. att Skatteintäkter och statsbidrag år 2004 skall reduceras med 24,1 mkr och år
2005 med 22,2 mkr jämfört med gällande treårsbudget 03-05,
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7. att Skatteintäkter och statsbidrag samtidigt skall räknas upp med 18,0 mkr år
2004 med anledning av att generellt sysselsättningsstöd från staten och den s k
200-kronan tillförs kommunerna även år 2004,
8. att ramen för det externa finansnettot (kostnad) skall ökas med 0,3 mkr år 2004
och med 1,9 mkr år 2005 jämfört med gällande treårsbudget 03-05, samtidigt som
det interna finansnettot (intäkt) minskas med 1,5 mkr vardera åren 2004 och 2005
jämfört med gällande treårsbudget,
9. att ge tekniska nämnden i uppdrag att företa en genomgång av det tätortsnära
skogsinnehavets skötsel mot bakgrund av dess stora betydelse för det rörliga
friluftslivet,
10. att ge tekniska nämnden i uppdrag att presentera en försäljningsstrategi för de
icke tätortsnära skogarna,
11. att budgetera realisationsvinster från försäljning av icke tätortsnära skog om
5,0 mkr även för år 2004,
12. att ge moderbolaget i uppdrag att som ägardirektiv under år 2003 presentera
förslag till hur kommunen kan öka avkastningen från de kommunala bolagen,
13. att med anledning härav budgetera ett ökat avkastningskrav på moderbolagskoncernen om 15,0 mkr vardera åren 2004, 2005 och 2006, och att samtidigt
budgetera en ökad ränteintäkt om 0,9 mkr år 2004, 1,8 mkr år 2005 och 2,7 mkr år
2006,
14. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag till hur de sammanlagda administrativa kostnaderna i kommunen kan minskas med 5,0 mkr år 2004,
7,0 mkr år 2005 samt 10,0 mkr från år 2006 genom rationalisering och effektivisering, och att med anledning härav räkna ned kostnaderna år 2004, 2005 och 2006
med nämnda belopp,
15. att tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika nämnderna år 2006 som för
år 2005,
16. att uppta en ny reserv för verksamhetsförändringar om 10,0 mkr år 2006,
17. att budgetera reserv för "Wärnersson-pengar" om 16,4 mkr år 2006,
18. att preliminärt inte ta upp några medel i den centrala Säkerhetsmarginalen åren
2004-2006,
19. att ge samtliga nämnder i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2003
redovisa förslag till rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1 % av vederbörande nämnds nettokostnader, varvid det ekonomiska
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utrymme som därmed frigörs skall kvarstå inom nämnden för att ge möjlighet till
nödvändiga volym- och kvalitetsökningar. Presenterar nämnden inte sådana förslag
kommer avräkning att ske mot nämndens kompensation för prisökning,
20. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året, samt
21. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under december månad år 2003.
_______

22 maj 2003

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Personalenheten
Akten
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2002.272.210

§ 75
Rosenholms idrottscentrum
Rubricerat projekt omfattar en del av skapandet av ett hälso- och idrottscentrum på
Rosenholm. Denna del omfattar ishall med två isytor, tennis- och badmintonhall,
tennisarena utomhus samt anläggande av gymnastikhall i en befintlig byggnad.
Redovisning av underlag lämnas i separat rapport.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 april 2003 lämnat
yttrande om ramöverenskommelse, samarbete, organisation och ekonomi, samt
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 92, för egen del
beslutat
1. att kommunstyrelsens allmänna utskott utgör ledningsgrupp för projektet, samt
2. att finansiera projektledare/utvecklare för hälso- och idrottscentrum för 2003
genom ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för oförutsedda behov med
300 tkr för 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 92, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i sju attsatser.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Karl-Gösta Svenson (m), Björn Gustavsson (mp), Günter
Dessin (v), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Tommy Olsson (kd) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa framlagt förslag avseende hälso- och idrottscenter på Rosenholm,
2. att fastställa framlagt förslag till ramöverenskommelse med KA2 Vasallen AB,
3. att en bred förankring skall uppnås med föreningslivet vad gäller medverkan i
planering, byggande och drift av de föreslagna anläggningarna,
4. att skol- och näringslivsverksamhet involveras i utveckling av både nya
anläggningar och de anläggningar som lämnas,
5. att medel till projektledare/utvecklare anvisas för år 2003 med 300 tkr samt att
medel för projektledare för år 2004 inarbetas i kommande års budget,
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6. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja projektet, samt
7. att kommunstyrelsen planerar för att genomföra Rosenholmsprojektet inom de
redan beslutade budgetramarna för 2004-2006.
_______

22 maj 2003

Kommunfullmäktige
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2001.340.821

§ 76
Svar på motion om idrottshall på Trossö (handelshamnen)
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, §
123, av Bo Palmgren (c). Motionären gör bedömningen att tillgången till idrottshallar för fri- och gymnasieskolorna på Trossö är ett växande problem. Motionären
yrkar att fullmäktige beslutar uppföra en ny idrottshall på handelshamnens kajytor.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden den 29 maj 2002, § 43
Idrotts- och fritidsnämnden den 4 februari 2002, § 7
Utbildningsnämnden den 23 januari 2002, § 7
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 134, återremitterat
ärendet då motionen bör besvaras i samband med konsekvensbeskrivning och
beslut om Rosenholmsområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslaget, att mot bakgrund av yttranden, pågående
diskussioner och långsiktig inriktning i översiktsplanen samt satsning på ett nytt
idrottscentrum på Rosenholm, föreslås fullmäktige besluta att motionen skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 94, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______

22 maj 2003

Kommunfullmäktige
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2001.532.821

§ 77
Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv. Urmakaren)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Mikael Andersson (fp). Motionären gör bedömningen att tillgången till idrottshallar för fri- och gymnasieskolorna på Trossö är ett problem. Motionären yrkar att
fullmäktige låter utreda möjligheten att lokalisera en ny idrottshall i kvarteret
Urmakaren.
Remissynpunkter
Tekniska nämnden den 27 augusti 2002, § 65
Idrotts- och fritidsnämnden den 25 februari 2002, § 16
Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2002, § 133, återremitterat ärendet och
motionen skall besvaras i samband med konsekvensbeskrivning och beslut om
Rosenholmsområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslaget, att mot bakgrund av yttranden, pågående
diskussioner och långsiktig inriktning i översiktsplanen samt satsning på ett nytt
idrottscentrum på Rosenholm, att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 95, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______

22 maj 2003

Kommunfullmäktige
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2002.535.609

§ 78
Svar på motion om instiftande av priset Guldboken till en i kommunen
framstående lärare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18-19 december 2002, § 172,
av Annicka Engblom (m). Motionären vill premiera en lärare som i sitt arbete utmärkt sig som förebild för andra lärare. Denne skall också på ett betydande sätt ha
bidragit till att skapa den goda pedagogiska miljö som krävs för att rätt stimulera
eleverna till framgångsrikt arbete med att inhämta kunskaper. Motionären föreslår
att rektorsgruppen i samarbete med elevråd och föräldraråd nominerar lämpliga
kandidater, samt att barn- och ungdomsnämnden utser lämplig pristagare.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 mars 2003, § 39, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden beslutar att besvara motionen med tillägget
att kretsen av möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden har för egen del beslutat att
avsätta medel för ”Guldboken” inför varje budgetår samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till regler för priset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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Kommunfullmäktige
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2002.434.030

§ 79
Svar på motion om användning av valstugorna
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Rolf Andersson (s). Motionen föreslår fullmäktige besluta ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att använda valstugorna för uthyrning på
Fisktorget.
Remissynpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inget hinder under förutsättning att tillfälligt
bygglov erhålls och att erforderliga avtal tecknas beträffande markupplåtelse,
toalett m.m.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat yttrande och
förslag till åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 97, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att tillstyrka motionen och uppdra till tekniska nämnden att genomföra redovisat
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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2003.234.865

§ 80
Svar på interpellation om ”kungatavlan” tidigare placerad i Ramdala
Medborgarhus
Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid dagens sammanträde
av Carl-Göran Svensson (m). Interpellationen gäller ”kungstavlan” samt om policy
för hanteringen av skänkta och mottagna tavlor.
Birgitta Törnqvist (s) har med skrivelse den 13 maj 2003 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 18 juni 2003, kl 13.30-19.05

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s) kl 13.30-15.10 §§ 81-92
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-18.55 (ej §§ 101 och 104)
Roland Andréasson (s) kl 13.30-15.10 §§ 81-92
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexander son (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s) kl 13.30-18.55 (ej §§ 101 och 104)
Bo Andersson (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m) (ej § 96 p.g.a. jäv)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-15.45 §§ 81-96
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
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Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp) kl 13.30-18.40 §§ 81-99
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c) kl 13.30-18.55 (ej §§ 101 och 104)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Inga Lill Siggelsten (kd) kl 13.30-18.55 (ej §§ 101 och 104)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-18.45 (ej §§ 101 och 104)
Camilla Persson (v) kl 13.30-18.30 §§ 81-97
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp) kl 13.30-18.45 (ej §§ 101 och 104)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Niklas Olsson (s) kl 13.30-17.30 §§ 81-96
Siv Brorsson (s) kl 15.10-19.05 §§ 93-104
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 15.10-19.05 §§ 93-104
Rosita Persson (s) kl 18.30-18.55 §§ 98-100
Lars-Göran Forss (m)
Anders Ovander (m)
Eva Abramsson (m) kl 18.30-19.05 §§ 98-104
Hans-Göran Håkansson (fp)
Andréas Reinholdsson (kd) kl 13.30-17.30 §§ 81-del av § 97
Ingeborg Palmberg (kd) kl 18.30-19.05 §§ 98-104
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s) kl 13.30-18.30
Ulla Ohlsson (s)
Siv Brorsson (s) kl 13.30-15.10
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 13.30-15.10
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Eva Abramsson (m) kl 13.30-18.30
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.00
Bengt Fröberg (m)

18 juni 2003

Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp) kl 13.30-16.00
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-16.15
Lennart Hansson (c) kl 13.30-16.55
Lennart Svantesson (kd) kl 13-30-17.30
Ingeborg Palmberg (kd) kl 13.30-18.30
Tjänstemän
Sekreterare

tf kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Utses att justera

Karl-Anders Holmkvist och Jan Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7B
Onsdagen den 25 juni 2003, kl 15.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………….. §§ 81-104
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………….
Karl-Anders Holmkvist

Justerare

…………………………………………..
Jan Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 25 juni 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
………………………………
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Berörd nämnd
Kommunala uppdrag
Akten
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2003.30.102

§ 81
Avsägelser av kommunala uppdrag
Rune Lindberg (s) har via mail den 5 juni 2003 avsagt sig uppdraget som ledamot i
Litorina folkhögskolas styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelsen.
_______

18 juni 2003

Kommunala uppdrag
Löneadministrationen
Den valde
Berörd nämnd
Valberedningens ordförande
Akten

6

2003.30.102

§ 82
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och med
den 31 december 2006:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Therese Karlsson (s) efter Helen Heideman
Karlskrona Fryshus AB
Ledamot Roger Lindberg, efter Anna-Lena Cederström
Stipendiedelegationen för högskolestuderande
Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Hansson (s) efter Magnus Johansson
Utbildningsnämnden
Ersättare Mårten Ekblad (s) efter Roger Svensson
Valnämnden
Ersättare Jan-Olof Wahllöf (v)
Styrelsen i Sydost Energi AB
Ordförande Christer Sandström (s)
Ledamot Mats Lindbom (c)
Ledamot Lennart Thörnqvist (s)
Ersättare Kjell Warnqvist (m)
Ersättare Håkan Quisth (s)
_______

18 juni 2003
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Akten

§ 83
Anmälningsärenden
1. Svenska Simförbundets skrivelse den 28 maj 2003 för att öka simkunnigheten.
2. Ordföranden informerar om att tf kommunchef Anna-Lena Cederström utsetts
till kommunchef och hälsar henne välkommen till fullmäktige. Formellt val
kommer att ske i kommunstyrelsen i augusti månad.
_______

18 juni 2003

Akterna
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2003.258.730
2003.253.149

§ 84
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och besvaras vid dagens sammanträde:
1. Interpellation till äldrenämndens ordförande om strategiskt program från s, v
och mp, av Kent Lewén (fp).
Följande interpellation får ställas och besvaras vid nästkommande sammanträde:
2. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om småföretagardelegationens
genomförda förslag och effekter för Karlskrona kommun, av Karin Brunsberg (m).
_______

18 juni 2003

Barn- och ungdomsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

9

2001.340.821

§ 85
Svar på motion om idrottshall på Trossö (handelshamnen)
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2001, §
123, av Bo Palmgren (c). Motionären gör bedömningen att tillgången till idrottshallar för fri- och gymnasieskolorna på Trossö är ett växande problem. Motionären
yrkar att fullmäktige beslutar uppföra en ny idrottshall på handelshamnens kajytor.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden den 29 maj 2002, § 43
Idrotts- och fritidsnämnden den 4 februari 2002, § 7
Utbildningsnämnden den 23 januari 2002, § 7
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2002, § 134, återremitterat
ärendet då motionen bör besvaras i samband med konsekvensbeskrivning och
beslut om Rosenholmsområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslaget, att mot bakgrund av yttranden, pågående
diskussioner och långsiktig inriktning i översiktsplanen samt satsning på ett nytt
idrottscentrum på Rosenholm, föreslås fullmäktige besluta att motionen skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 94, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj 2003, § 76, beslutat att
bordlägga ärendet.
I ärendet yttrar sig Maria Persson (c), Gerthie Olsson (s) och Mats Lindbom (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______

18 juni 2003

Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten
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2001.532.821

§ 86
Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv. Urmakaren)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Mikael Andersson (fp). Motionären gör bedömningen att tillgången till idrottshallar för fri- och gymnasieskolorna på Trossö är ett problem. Motionären yrkar att
fullmäktige låter utreda möjligheten att lokalisera en ny idrottshall i kvarteret
Urmakaren.
Remissynpunkter
Tekniska nämnden den 27 augusti 2002, § 65
Idrotts- och fritidsnämnden den 25 februari 2002, § 16
Kommunstyrelsen har den 8 oktober 2002, § 133, återremitterat ärendet och
motionen skall besvaras i samband med konsekvensbeskrivning och beslut om
Rosenholmsområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslaget, att mot bakgrund av yttranden, pågående
diskussioner och långsiktig inriktning i översiktsplanen samt satsning på ett nytt
idrottscentrum på Rosenholm, att fullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 95, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj 2003, § 77, beslutat att
bordlägga ärendet.
Yrkande
Mikael Andersson (fp) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Anderssons
yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed är besvarad.
_______

18 juni 2003

Barn- och ungdomsnämnden
Akten
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2002.535.609

§ 87
Svar på motion om instiftande av priset Guldboken till en i kommunen
framstående lärare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18-19 december 2002, § 172,
av Annicka Engblom (m). Motionären vill premiera en lärare som i sitt arbete utmärkt sig som förebild för andra lärare. Denne skall också på ett betydande sätt ha
bidragit till att skapa den goda pedagogiska miljö som krävs för att rätt stimulera
eleverna till framgångsrikt arbete med att inhämta kunskaper. Motionären föreslår
att rektorsgruppen i samarbete med elevråd och föräldraråd nominerar lämpliga
kandidater, samt att barn- och ungdomsnämnden utser lämplig pristagare.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 mars 2003, § 39, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden beslutar att besvara motionen med tillägget
att kretsen av möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Nämnden har för egen del beslutat att
avsätta medel för ”Guldboken” inför varje budgetår samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till regler för priset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj 2003, § 78, beslutat att
bordlägga ärendet.
Yrkanden
Magnus Johansson (s), med tillstyrkan av Annicka Engblom (m) och Günter
Dessin (v), yrkar återremiss.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar om återremiss.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att återremittera ärendet.
_______

18 juni 2003

Tekniska förvaltningen
Akten

12

2002.434.030

§ 88
Svar på motion om användning av valstugorna
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Rolf Andersson (s). Motionen föreslår fullmäktige besluta ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att använda valstugorna för uthyrning på
Fisktorget.
Remissynpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inget hinder under förutsättning att tillfälligt
bygglov erhålls och att erforderliga avtal tecknas beträffande markupplåtelse,
toalett m.m.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat yttrande och
förslag till åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2003, § 97, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen och uppdra till tekniska
nämnden att genomföra redovisat förslag.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj 2003, § 79, beslutat att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
Att tillstyrka motionen och uppdra till tekniska nämnden att genomföra redovisat
förslag.
_______

18 juni 2003

Akten

13

2003.234.865

§ 89
Svar på interpellation om ”kungatavlan” tidigare placerad i Ramdala
Medborgarhus
Interpellationen ställdes till kulturnämndens ordförande vid dagens sammanträde
av Carl-Göran Svensson (m). Interpellationen gäller ”kungstavlan” samt om policy
för hanteringen av skänkta och mottagna tavlor.
Birgitta Törnqvist (s) har med skrivelse den 13 maj 2003 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj 2003, § 80, beslutat
Att bordlägga ärendet.
I ärendet yttrar sig Carl-Göran Svensson (m), Birgitta Törnquist (s), Andréas
Reinholdson (kd) och Mats Johansson (s).
_______

18 juni 2003

Akten

2003.100.616

§ 90
Svar på interpellation om SFI-undervisning
Interpellationen ställdes till utbildningsnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 27 februari 2003, § 23, av Jan-Olof Petersson (fp).
Ingegerd Holm (s) har den 9 april 2003 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 april 2003, § 64, beslutat
Att bordlägga ärendet.
I ärendet yttrar sig Jan-Olof Petersson (fp) och Ingegerd Holm (s).
_______

14

18 juni 2003

Ekonomienheten
Akten

15

2003.77.042

§ 91
Karlskrona kommuns årsredovisning 2002
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 58, beslutat godkänna
den sammanställda redovisningen för den äkta koncernens bokslut 2002 och
överlämna den till kommunens revisorer.
Revisionen har med skrivelse den 3 juni 2003 tillstyrkt att årsredovisningen
godkänns då den upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning 2002.
_______

18 juni 2003

16

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

§ 92
Revisionsberättelse för år 2002 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 3 juni 2003 lämnat revisionsberättelse för år
2002. Kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet har granskats och
genom utsedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun helägda bolag även
verksamheten i dessa företag under år 2002. Granskningen har utförts enligt
kommunallagen, gällande revisionsreglementet och god revisionssed. Vid
granskningen har revisionen biträtts av KPMG.
Granskningens omfattning och inriktning samt revisionens resultat redovisas i
skrivelsen med tillhörande bilagor.
1. Tillstyrkan av årsredovisning 2002
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god revisionssed varför revisionen tillstyrker att den godkänns.
2. Ansvarsfrihet
Revisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
I ärendet yttrar sig revisionens ordförande Bo Löfgren (fp), Mats Johansson (s),
Jan Johansson (kd) och Kent Lewén (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
_______

18 juni 2003

Ekonomienheten
Barn- och ungdomsnämnden
Äldrenämnden
Kulturnämnden
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

17

2003.155.042

§ 93
Delårsbokslut per den 30 april 2003
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
2003 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall. Med
budget avses i detta sammanhang den av kommunstyrelsen till fullmäktige i maj
månad föreslagna kompletteringsbudgeten för år 2003. I delårsbokslutet ingår även
personalnyckeltal för januari-april månad 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 116, för egen del
beslutat
1. att överföra 1,4 mkr från den särskilda reserven till barn- och ungdomsförvaltningen avseende ökade hyreskostnader för Sunnadalskolan i enlighet med den
presenterade kalkylen från förvaltningen, samt
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden resterande 700.000 kronor av de
investeringsmedel som finns upptagna i 2003 års investeringsbudget som Reserv
för inventarier vid förskoleutbyggnader och ge ett omedelbart investeringstillstånd,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2003, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 116, lämnat
beslutsförslag.
Yrkande
Kent Lewén (fp) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och tillstyrker att Kent
Lewéns m.fl. yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
Att uppdra åt äldrenämnden, handikappnämnden, barn- och ungdomsnämnden,
kulturnämnden samt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge att
vidta erforderliga åtgärder i syfte att verkställa kommunfullmäktigs beslut som
kompletteringsbudget för år 2003 förutsätter.
_______

18 juni 2003

Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

18

2002.230.512

§ 94
Anslagsframställan och investeringstillstånd för anläggande av
bussvändslinga vid Nättrabyskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2003, § 32, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Barn- och ungdomsnämndens har i budgetförslag för år 2003
äskat investeringsmedel för angelägna trafiksäkerhetsåtgärder vid Nättrabyskolan.
Projektet är inräknat i en investeringsreserv i den budget som kommunfullmäktige
antagit.
För att förbättra barnens säkerhet och trafiksäkerheten på Fredriksdalsvägen har
tekniska förvaltningen, i samråd med skolledning och skolskjutsentreprenörer samt
föräldrarepresentanter, utarbetat ett förslag till ny angöring för skolbussar och
bilar. Enligt förslaget kommer angöringen att anläggas på fastigheten Fredriksdal
8:11 i anslutning till Idrottsvägen. Kommunfullmäktige har den 30 januari 2003,
§ 6, anvisat medel för och beslutat godkänna köp av fastigheten Fredriksdal 8:11.
Köpet är verkställt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 107, lämnat
beslutsförslag i två attsatser.
Yrkande
Magnus Johansson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anvisa 1 300 000 kronor ur 2003 års budgeterade investeringsreserv, avsedd
för bland annat trafiksäkerhetsåtgärder vid Nättrabyskolan, för anläggande av en
bussvändslinga, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd för anläggande av bussvändslinga
vid Nättrabyskolan.
_______

18 juni 2003

Mark- och exploateringsenheten
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

19

2003.273.251

§ 95
Köpe- och exploateringsavtal för Västerudd i Karlskrona
Tekniska förvaltningens mark- och exploateringsenhet har med skrivelse den 12
maj 2003 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun har låtit upprätta ett förslag till detaljplan för Västerudd.
Planområdet omfattar i huvudsak de obebyggda kv. Havfrun och Hector. Enligt
gällande detaljplan är området avsett för industri-, kontors- och garageändamål och
används i huvudsak till parkering för anställda vid varvet och närboende. Marken
ägs till större delen av kommunen, framförallt den östra delen, medan den västra
ägs av varvet genom Kockums AB. Planförslagets omorientering av parkeringen
medför att ett markbyte mellan kommunen och varvet avtalsmässigt genomförts.
Enligt planförslaget planeras för ca 80 bostäder inom det aktuella området och då
på kommunens mark, fördelat på ca 33 stadsradhus och resten på två flerbostadshus. På varvets mark, efter markbytet, konfirmeras användningen som parkering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 108, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna bilagda köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun
och Skanska mark- och exploaterings AB för exploatering av kv. Hector och
Havfrun och en försäljning av del av kv. Hector och Havfrun (Hector 1, Havfrun
12 m.fl. fastigheter) för 5,2 mkr,
2. att bevilja tekniska förvaltningen ett investeringsanslag på 1,4 mkr för utbyggnad av vatten- och avlopp inom Västerudd och ge förvaltningen investeringstillstånd för utbyggnaden, samt
3. att finansiera utgiften för utbyggnad av vatten- och avlopp inom Västerudd med
inflytande anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

18 juni 2003

Kommunens anslagstavla
Miljö- och byggnadsnämnden

20

2002.184.214

§ 96
Detaljplan för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd) Karlskrona kommun –
antagande
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 3 februari 2003
till och med den 3 mars 2003. Avsikten med planförslaget är att skapa liv i stadsdelen Västerudd och att skapa en stadsmiljö som ansluter till Trossös karaktär.
Förslaget omfattar 80 nya bostäder varav 40 utgörs av stadsradhus och 40 av
lägenheter i flerbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april 2003, § 93, beslutat
godkänna detaljplanen och översända den till kommunfullmäktige för antagande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 109, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att antaga detaljplan för Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd), Karlskrona kommun,
daterad mars 2003.
Jäv
Karl-Gösta Svenson (m) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
Att antaga detaljplan för Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd), Karlskrona kommun,
daterad mars 2003.
_______

18 juni 2003

Samtliga nämnder och bolag
Akten

21

2003.163.109

§ 97
Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
mångfald 2003-2006
Karlskrona kommuns nuvarande handlingsplan för etnisk mångfald upphör att
gälla den 30 juni 2003 varför integrationsberedningen har tagit fram förslag till
måldokument för åren 2003-2006. I denna redovisas utgångspunkterna för
kommunens integrationspolitik och målen för följande prioriterade områden:
• Demokrati
• Arbete
• Barnomsorg, skola och utbildning
• Kultur och fritid
• Boende
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 111, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att anta bifogade måldokument för hela kommunkoncernens arbete med etnisk
mångfald att gälla för åren 2003-2006.
Yrkanden
Faraj Abu-Iseifan (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Karl-Gösta Svenson (m),
Magnus Manhammar (s), Inga Lill Siggelsten (kd), Kent Lewén (fp), Günter
Dessin (v), Björn Gustavsson (mp), Andréas Reinholdson (kd), Mats Johansson
(s), Maria Persson (c), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Ann-Louise Trulsson
(m), Bo Löfgren (fp) och Nadzija Medic (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att anta bifogade måldokument för hela kommunkoncernens arbete med etnisk
mångfald att gälla för åren 2003-2006.
_______

18 juni 2003

Integrationssekreteraren
Akten

22

2002.494.130

§ 98
Svar på motion om repatriering av icke skyddsbehövande personer
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18-19 december 2002, § 172,
av Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd). Motionärerna
föreslår att Karlskrona kommun skall initiera ett samarbete med staten, närliggande
kommuner samt företag och ideella föreningar, i syfte att hjälpa icke-skyddsbehövande personer tillbaka till sina hemländer.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag. I yttrandet lämnas uppgifter om frivillig återvandring, projekt i
Karlskrona, permanent uppehållstillstånd, UNHCR och asylsökande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 112, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
Yrkanden
Faraj Abu-Iseifan (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Karl-Gösta Svenson (m),
Magnus Manhammar (s), Inga Lill Siggelsten (kd), Kent Lewén (fp), Günter
Dessin (v), Björn Gustavsson (mp), Andréas Reinholdson (kd), Mats Johansson
(s), Maria Persson (c), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Ann-Louise Trulsson
(m), Bo Löfgren (fp) och Nadzija Medic (s) yrkar avslag till motionen.
Richard Jomshof (sd), Otto Grandin (sd) och Frank Alsén (sd) yrkar bifall till
motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs m.fl. bifall till motionen, och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 71 ja-röster mot tre nej-röster och en frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, protokollsbilaga 2.

18 juni 2003

Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______

23

18 juni 2003

Akten

24

2003.104.111

§ 99
Svar på motion angående folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22, av
Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd). Motionärerna
föreslår att kommunfullmäktige skall besluta om en folkomröstning så att
kommuninvånare kan säga ja eller nej till fortsatt mottagning av flyktingar i
Karlskrona.
Motionärerna anför att den svenska invandringspolitiken orsakat stora ekonomiska
och sociala problem, att invandringspolitiken fortsatt i en destruktiv riktning och
att debatten i frågan kvävts. De framhåller vidare att den förda invandringspolitiken och avsaknad av debatt om denna ger upphov till extremism och samhällsförakt, en väg som bland ungdomar kan leda till en växande naziströrelse. En
folkomröstning i Karlskrona om flyktingmottagning skulle ge kommuninvånarna
möjlighet att delta i debatten, samtidigt som den kommunala demokratin stärks,
anser motionärerna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. I yttrandet kommenteras integrationspolitiken, NSF,
flyktingmottagande, kommunala folkomröstningar och asylsökande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 113, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
Yrkanden
Faraj Abu-Iseifan (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Karl-Gösta Svenson (m),
Magnus Manhammar (s), Inga Lill Siggelsten (kd), Kent Lewén (fp), Günter
Dessin (v), Björn Gustavsson (mp), Andréas Reinholdson (kd), Mats Johansson
(s), Maria Persson (c), Claes Bothén (kd), Mats Lindbom (c), Ann-Louise Trulsson
(m), Bo Löfgren (fp) och Nadzija Medic (s) yrkar avslag till motionen.
Richard Jomshof (sd), Otto Grandin (sd) och Frank Alsén (sd) yrkar bifall till
motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs m.fl. yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

18 juni 2003

Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______

25

18 juni 2003

Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

26

2002.161.623

§ 100
Svar på motion om busskort eller skolskjuts vid val av annan skola än inom
det geografiska upptagningsområdet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Ingrid
Hermansson (c). Motionären föreslår att fullmäktige utreder möjligheten och dess
kostnader att införa skolskjuts eller bussbiljetter till annan kommunal eller friskola
inom kommunen, än den som det geografiska upptagningsområdet erbjuder.
Utbildningsnämnden har vid sammanträd den 18 juni 2002, § 55, lämnat yttrande.
För elever i gymnasieskolan finns generella regler bestämmelser avseende busskort
och inackorderingsbidrag. Några upptagningsområden inom kommunen finns inte
för gymnasieskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 november 2002, § 83,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämndens bedömning är att ge rätt till skolskjuts vid val av annan skola ger omfattande ekonomiska och praktiska konsekvenser. En grov uppskattning ger merkostnader om 4 mkr årligen. De fordon som
krävs för den utökade skolskjutsorganisationen finns inte på marknaden idag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______

18 juni 2003

27

§ 101
Frågor
1. Carl-Göran Svensson (m) frågar utbildningsnämndens ordförande om
undervisningen på gymnasieskolan och kommunismens illdåd.
Ingegerd Holm (s) svarar.
2. Kent Lewén (fp) frågar äldrenämndens ordförande om avskaffad valfrihet inom
äldreomsorgen.
Åke Svensson (s) svarar.
3. Jan-Olof Petersson (fp) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande om
friskolorna inte har några overheadkostnader.
Magnus Johansson (s) svarar.
4. Bo Löfgren (fp) frågar kommunstyrelsens ordförande om kommunen är villig att
verka för att turistbyråpersonal finns med redan på färjan Gdynia-Karlskrona
liksom polsk personal kunde göra motsvarande på omvända sträckan.
Mats Johansson (s) svarar.
_______

18 juni 2003

Akten

28

2003.240.623

§ 102
Svar på interpellation om entreprenadupphandling av skolskjutsverksamheten
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 69, av Kent Lewén (fp).
Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2003 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______

18 juni 2003

Akten

29

2003.258.730

§ 103
Svar på interpellation om strategiskt program för äldrenämnden från s, v och
mp
Interpellationen ställdes till äldrenämndens ordförande vid dagens sammanträde av
Kent Lewén (fp).
Åke Svensson (s) har med skrivelse den 6 juni 2003 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______

18 juni 2003

30

§ 104
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar för vårens arbete och önskar fullmäktiges ledamöter, ersättare
och tjänstemän en trevlig och avkopplande sommar.
2:e vice ordförande Gunilla Ekelöf tackar ordföranden som med humor och humör
skött förhandlingarna samt önskar ordföranden och hans familj en skön sommar.
_______

28 augusti 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2003
§ 105

Avsägelser av kommunal uppdrag

§ 106

Kommunala val

§ 107

Anmälningsärenden

§ 108

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 109

Inkomna interpellationer

§ 110

Svar på motion om busskort eller skolskjuts vid val av annan skola än inom det
geografiska upptagningsområdet

§ 111

Svar på interpellation om entreprenadupphandling av skolskjutsverksamheten

§ 112

Svar på interpellation om strategiskt program för äldrenämnden

§ 113

Revisionsberättelse år 2002 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
samt beslut om ansvarsfrihet

§ 114

Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun 2003

§ 115

Förslag till ändring av omsorgstaxan

§ 116

AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd och finansiering av
ny/ombyggnation i kv. Adlersten

§ 117

Begäran från tekniska nämnden om investeringstillstånd för ombyggnad av Lyckeby f.d.
kommunalhus för äldrenämndens verksamhet

§ 118

Förslag till förändrad finansiering av kommunens äldreboende i brf. Hjulhammar

§ 119

Revidering av förbundsordning för Region Blekinge

§ 120

Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion år 2002

§ 121

Yttrande över revisorernas skrivelse om nyttjande av Vårdförbundets tjänster

§ 122

Svar på motion om upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten

§ 123

Svar på motion om kommunal handlingsplan för att förebygga och motverka
vänsterextremism och politiskt våld

§ 124

Svar på interpellation om småföretagardelegationens förslag och effekter för Karlskrona
kommun

§ 125

Svar på två interpellationer om rätten för politiska partier att beställa ritningsarbete för
egna presskonferenser

_______

28 augusti 2003

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 28 augusti 2003, kl 13.30-18.35

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Börje Nilsson (s) kl 13.30-14.00 §§ 105-109
Patrik Hansson (s) kl 14.00-18.35 §§ 110-125
Börje Nilsson (s) kl 14.00-18.35 §§ 110-125
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s) kl 15.35-18.35 §§ 115-125
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s) 13.30-18.15 §§ 105-124
Roland Andréasson (s) kl 13.30-17.45 §§ 105-122
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s) kl 15.20-18.35 §§ 115-125
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
André Gustafsson (s) kl 13.30-14.50 §§ 105-112
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Birgitta Ståhl (m) kl 13.30-15.55 §§ 105-114
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m) kl 13.30-18.00 §§ 105-123
Annicka Engblom (m) kl 13.30-14.35 §§ 105-111
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
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Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c) kl 13.30-18.00 §§ 105-122
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c) kl 13.30-18.00 §§ 105-122
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Camilla Persson (v)
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp) kl 13.30-14.30 §§ 105-111
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Inger Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Brorsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Åke Håkansson (s) kl 13.30-17.00 §§ 105-121
Lisbeth Bengtsson (s)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-16.30 §§ 105-121
John Dagnevik (m) kl 15.55-18.35 §§ 115-125
Eva Abramsson (m) kl 14.35-18.35 §§ 112-125
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Lennart Svantesson (kd)
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp) kl 14.30-18.35 §§ 112-125

Närvarande

ersättare

John Dagnevik (m) kl 13.30-15.55
Bengt Fröberg (m) kl 13.30-17.00
Eva Abramsson (m) kl 13.30-14.35
Lennart Hansson (c) kl 13.30-17.30
Andreas Reinholdson (kd)
José Espinoza B (mp) kl 13.30-14.30

Tjänstemän

tf kommunchef Roger Lindberg
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Laila Karlsson

Sekreterare
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Utses att justera

Jörgen Johansson och Sune Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 4 september 2003, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….. §§ 105-125
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………. §§ 105-109
Börje Nilsson

Ordförande

………………………………………. §§ 110-125
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………..
Jörgen Johansson

Justerare

………………………………………..
Sune Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 september 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
………………………………………..
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Kommunala uppdrag
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörd nämnd
Akten

5

2003.30.102

§ 105
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Mårten Ekblad (s) har med skrivelse den 10 juni 2003 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kulturnämnden samt ledamot i rådet för konstnärlig utsmyckning från
och med den 17 juni 2003.
2. Hanna Jurjaks (s) har med skrivelse den 18 juni 2003 avsagt sig uppdraget som
ersättare i äldrenämnden.
3. Jonas Palmberg (s) har med skrivelse den 25 juli 2003 avsagt sig samtliga
kommunala uppdrag, (ersättare i socialnämnden och utbildningsnämnden).
4. Lena Hjorth (fp) har med skrivelse den 7 augusti 2003 avsagt sig uppdraget som
ersättare i Vårdförbundet Blekinge.
5. Åke Aurell (s) har med skrivelse den 8 augusti 2003 avsagt sig uppdragen som
ersättare i kommunfullmäktige och handikappnämnden.
6. Jan-Erik Strand (s) har med skrivelse den 12 augusti 2003 avsagt sig uppdraget
som ersättare i handikappnämnden.
7. Ewa Carlsson Sjögren (s) har med skrivelse den 11 augusti 2003 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
8. Jan-Olof Petersson (fp) har med skrivelse den 25 augusti 2003 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
9. Cecilia Eklund (s) har den 26 augusti 2003 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
10. Katrina af Wetterstedt (mp) har den 25 augusti 2003 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd
Valberedningens ordförande
Akten

6

2003.30.102

§ 106
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige till och med
den 30 december 2006 följande:
Handikappnämnden
Ersättare Göran Petersson (s) efter Jan-Erik Strand
Ersättare Stig Eklund (s) efter Åke Aurell
Ersättare Gunhild Arvö (fp) efter Jan-Olof Petersson
Kulturnämnden
Ersättare Marie-Helena Ohlsson (mp) efter Katrina af Wetterstedt
Socialnämnden
Ersättare Ali Abu-Iseifan (s) efter Jonas Palmberg
Utbildningsnämnden
Ersättare Suzanne Weigl (s) efter Jonas Palmberg
_______
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Akterna

7

2003.212.214
2003.287.108
2003.338.007

§ 107
Anmälningsärenden
A. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 030611 § 155 om att i enlighet med
fullmäktiges delegation anta detaljplan för del av fastigheterna Vedebylund 1:1
och Vedeby 24:1
B. Öppet brev 030610 från Holmsjö Hembygdsförening gm Björn Ericsson om för
kort handläggningstid inför kommunfullmäktiges och Räddningstjänstens
styrelses beslut om sparförslag
C. Revisionsrapport 030814 om granskning av internutbildning. Svar från
kommunstyrelsen senast 031017.
D. För all vänlighet vid Thor Widells bortgång och för den vackra blomstergärden tackar Dagmar Widell
E. 1:e vice ordförande Börje Nilsson tackar för uppvaktning på 50-årsdagen.
_______
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Akten

2003.333.800

§ 108
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag – I författarnas fotspår – ett kulturkoncept för Karlskrona
kommun, av Lena Åberg.
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akterna

9

2003.328.104
2003.343.731

§ 109
Inkomna interpellationer
1. Följande interpellationer får ställas och skall besvaras senare vid dagens
sammanträde:
Två likalydande interpellationer till kommunstyrelsens ordförande om rätten för
politiska partier att beställa ritningsarbete för egna presskonferenser, av Kent
Lewén (fp) och Tommy Olsson (kd).
2. Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde.
Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson gällande tillgänglighet för
människor med funktionshinder, av Lena Hjorth (fp).
_______
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Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2002.161.623

§ 110
Svar på motion om busskort eller skolskjuts vid val av annan skola än inom
det geografiska upptagningsområdet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2002, § 21, av Ingrid
Hermansson (c). Motionären föreslår att fullmäktige utreder möjligheten och dess
kostnader att införa skolskjuts eller bussbiljetter till annan kommunal eller friskola
inom kommunen, än den som det geografiska upptagningsområdet erbjuder.
Utbildningsnämnden har vid sammanträd den 18 juni 2002, § 55, lämnat yttrande.
För elever i gymnasieskolan finns generella regler bestämmelser avseende busskort
och inackorderingsbidrag. Några upptagningsområden inom kommunen finns inte
för gymnasieskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 november 2002, § 83,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämndens bedömning är att ge rätt till skolskjuts vid val av annan skola ger omfattande ekonomiska och praktiska konsekvenser. En grov uppskattning ger merkostnader om 4 mkr årligen. De fordon som
krävs för den utökade skolskjutsorganisationen finns inte på marknaden idag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2003, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2003, § 100, bordlagt
ärendet.
Yrkanden
Ingela Abramsson (c) yrkar bifall till motionen.
Annicka Engblom (m) och Magnus Johansson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ingela
Abramssons yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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Akten

2003.240.623

§ 111
Svar på interpellation om entreprenad upphandling av skolskjutsverksamheten
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 69, av Kent Lewén (fp).
Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 6 juni 2003 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2003, § 102, bordlagt
ärendet.
I ärendet yttrar sig Magnus Johansson (s), Kent Lewén (fp) och Jan-Olof Petersson
(fp).
_______
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Akten

2003.258.730

§ 112
Svar på interpellation om strategiskt program för äldrenämnden
Interpellationen ställdes till äldrenämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 18 juni 2003, § 103, av Kent Lewén (fp).
Åke Svensson (s) har med skrivelse den 6 juni 2003 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2003, § 103, bordlagt
ärendet.
I ärendet yttrar sig äldrenämndens ordförande Åke Svensson (s), Kent Lewén (fp)
och Jan-Åke Nordin (m).
_______
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

2003.168.042

§ 113
Revisionsberättelse år 2002 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet för direktionen
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagorna.
Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att
förbundets årsredovisning för år 2002 godkänns.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge – Bo Larsson och Karl-Gustav Johansson.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja direktionen ansvarsfrihet.
_______
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Samtliga nämnder och bolag
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2003.190.026

§ 114
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003
Enligt jämställdhetslagen 13 § skall arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt
jämställdhetsarbete. Jämställdhetskommittén har beslutat att 2002 års jämställdhetsprogram fortfarande är aktuellt och där finns förslag som ännu inte är genomförda. Programmet har reviderats och har varit ute på remiss till nämnder och
bolag.
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 24 juni 2003, § 5, hemställt att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta jämställdhetsprogrammet. Allmänna utskottet har vid sammanträde den 5 augusti 2003 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 123, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003.
Yrkanden
Christina Mattisson (s)och Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, avslag till Birgitta Ståhls tilläggsyrkande samt bifall till
Roland Mattissons tilläggsyrkande.
Birgitta Ståhl (m), Maria Persson (c), Jan Johansson (kd) och Kent Lewén (fp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkande i två attsatser och
tillväxt och sysselsättning, protokollsbilaga 1.
Roland Mattisson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag till Birgitta
Ståhls tilläggsyrkande samt som tilläggsyrkande: att under mål 2 punkt 2.6 lägga
till: Karlskrona kommun skall, så långt möjligt, i all sin verksamhet verka för att
barn vid föräldrarnas separation bibehåller kontakten med båda föräldrarna.
Mats Lindbom (c), Richard Jomshof (sd) och Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, Birgitta Ståhls tilläggsyrkanden samt Roland
Mattissons tilläggsyrkande.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Birgitta Ståhls
tilläggsyrkande samt avslag till Roland Mattissons tilläggsyrkande.
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Proposition
Kommunfullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Birgitta Ståhls m.fl. tilläggsyrkande 1
om tillväxt, och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som vill tillstyrka Birgitta Ståhls
tilläggsyrkande 1 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 nej-röster, 34 ja-röster och två frånvarande att avslå
tilläggsyrkande 1, voteringsprotokoll bilaga 2.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Ståhls tilläggsyrkande 2 om
sysselsättning och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som vill tillstyrka Birgitta Ståhls
tilläggsyrkande 2 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nejröster, 33 ja-röster och två frånvarande att avslå
tilläggsyrkande 2, voteringsprotokoll bilaga 3.
Därefter beslutar fullmäktige tillstyrka Roland Mattissons tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003, samt
2. att under mål 2 punkt 2.6 lägga till: Karlskrona kommun skall, så långt möjligt,
i all sin verksamhet verka för att barn vid föräldrarnas separation bibehåller
kontakten med båda föräldrarna.
_______
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Äldrenämnden
Budgetberedningen
Ekonomienheten
Akten

2003.262.706

§ 115
Förslag till ändring av omsorgstaxan
Äldrenämnden har vid sammanträde den 21 maj 2003, § 53, beslutat lämna förslag
till ändring av nuvarande omsorgstaxa m.m. med syfte att förbättra intäktsutfallet
för de olika avgifterna inom taxan.
Handikappnämnden har den 27 maj 2003, § 41 i princip också fattat beslut om att
godkänna de av äldrenämnden föreslagna ändringarna av omsorgstaxan. Nämnden
beslöt dock att återremittera för ytterligare utredning delförslaget om att från år
2004 ta bort gällande begränsningar kopplade till reglerna för bostadsbidrag vid
hyressättningen av olika särskilda boenden för funktionshindrade.
Enligt beslut av kommunstyrelsen den 3 juni 2003, § 105, har samordning och
avstämning av ärendet nu genomförts.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 125, för egen del
beslutat
1. att förslag om att från år 2004 avskaffa gällande begränsningar kopplade till
reglerna för bostadsbidrag vid hyressättningen av enbart särskilda boenden för
äldre, remitteras till kommande budgetberedning för åren 2004-2006, samt
2. att en eventuell motsvarande förändring för särskilda boenden för funktionshindrade (handikappnämnden) remitteras till kommande budgetberedning för åren
2004-2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 125, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ändra nuvarande omsorgstaxa genom att en övergång sker till tillägg för
tillredning av mat vid beräkning av avgifterna,
2. att höja avgifterna inom respektive omsorgsnivå i enlighet med av
äldrenämnden upprättat förslag,
3. att godkänna de föreslagna tillämpningsanvisningarna för den nya
omsorgstaxan,
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4. att ovanstående ändringar skall gälla såväl äldrenämnden som
handikappnämnden och tillämpas från den 1 oktober 2003,
5. att samtidigt uppdra åt äldrenämnden/handikappnämnden att i fortsättningen
göra erforderliga tekniska ändringar i nu föreslagna tillämpningsregler för
omsorgstaxan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

28 augusti 2003 18

AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

2003.297.287

§ 116
AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd och finansiering av
ny/ombyggnation i kv. Adlersten
AB Karlskronahem har med skrivelse den 30 juni 2003 lämnat förslag till
investeringstillstånd och finansiering av ny- och ombyggnation i kv. Adlersten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförlag.
Investeringsbeloppet har beräknats från inkomna anbud till 100,8 mkr inklusive
moms. I byggnaderna skall inrymmas 46 lägenheter avseende äldreboende, 52
lägenheter avseende vanlig hyresrätt samt kontor, butiker och garage.
Det handikappolitiska programmet är tillgodosett i projektet. Förslaget till
äldreboende har tagits fram tillsammans med äldreförvaltningen och tekniska
förvaltningen. Äldreförvaltningen har arbetat in effekterna av kv. Adlersten i sin
handlingsplan för att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen i
förvaltningen. Drifts- och hyreskalkylen har stämts av och ryms inom den
beslutade ramen om 10 mkr enligt nuvarande om- och utbyggnadsprogram för
äldreförvaltningen.
AB Karlskrona Moderbolag har vid sammanträde den 11 augusti 2003, § 64,
tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 126, för egen
del beslutat
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att besluta om ovannämnda
hyresavtal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 126, lämnat förslag
till beslut i fyra attsatser.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) yrkar att då den begärda åtgärdsplanen ej finns tillgänglig, att
en konkret åtgärdsplan skall finnas senast vid decembersammanträdet i år.
Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Jan
Johanssons tilläggsyrkande.
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Proposition
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jan Johanssons tilläggsyrkande och
finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka tilläggsyrkandet
röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 64 nej-röster, nio ja-röster, en som avstår och en
frånvarande att avslå tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 4.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tillstyrka AB Karlskronahems begäran om investeringstillstånd för ny- och
ombyggnation av kv. Adlersten till en kostnad av 100,8 mkr och att finansieringen
av projektet skall ske genom direktlån från Karlskrona kommun,
2. att anslagstäcka utlåningen till AB Karlskronahem genom nyupplåning med
motsvarande belopp,
3. att delegera till kommunstyrelsen, att med rätt att vidaredelegera, besluta om
hyresavtalet avseende äldreboendet med AB Karlskronahem, dock till en maximal
kostnad om 3,757 mkr per år efter avdrag av Ludvikamoms på bostadsdelen, samt
4. att understryka vikten av tidigare lämnade ägardirektiv till AB Karlskronahem,
nämligen att senast under augusti månad i år presentera en långsiktig åtgärdsplan
för att minska skuldbördan med anledning av nyinvesteringar och ökade satsningar
på eftersatt underhåll.
_______

28 augusti 2003 20

Tekniska nämnden
Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

2003.274.287

§ 117
Begäran från tekniska nämnden om investeringstillstånd för ombyggnad av
Lyckeby f.d. kommunalhus för äldrenämndens verksamhet
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 maj 2003, § 42 hemställt hos
fullmäktige om investeringstillstånd för ombyggnation av Lyckeby gamla
kommunalhus. Syftet är att förse äldreförvaltningens verksamhet med effektiva
och ändamålsenliga lokaler. Äldreförvaltningen flyttar sin hemtjänstexpedition
med personalutrymmen från Rosenborg till Lyckeby gamla kommunalhus. De
huvudsakliga åtgärderna avser tillgänglighet för rörelsehindrade, elsäkerhet och
ventilation och är kostnadsberäknade till 1,4 mkr.
I samråd med äldrenämnden har tekniska nämnden tagit upp 1,0 mkr i 2003 års
investeringsplan för ombyggnationen. 0,4 mkr planeras ur det ospecificerade
anslaget för fastighetsinvesteringar tas i anspråk.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juli 2003 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 127,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att investeringstillstånd meddelas för ombyggnad av Lyckeby gamla
kommunalhus för äldreförvaltningens verksamhet inom ramen 1,4 mkr, vilken är
anslagstäkt i 2003 års investeringsbudget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomi- och finanschefen
Ekonomienheten
Akten

2003.252.045

§ 118
Förslag till förändrad finansiering av kommunens äldreboende i brf
Hjulhammar
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
År 1993 beslöt kommunen om igångsättningstillstånd för ombyggnadsarbeten till
äldreboenden i av kommunen tillhöriga bostadsrätter i brf. Hjulhammar. För att
möjliggöra att projektet skulle få del av investeringsbidrag och räntebidrag tecknade kommunen via dåvarande fastighetsnämnden ett avtal med bostadsrättsföreningen. Innebörden med avtalet var att föreningen skulle göra investeringen i eget
namn och med en sådan konstruktion att fullständiga fördelar av bidragen skulle
komma kommunen till del indirekt. Dock skulle kommunen betala förhöjd avgift
motsvarande ränta och amortering på ombyggnadsarbetena.
De fördelar kommunen ville uppnå med ovannämnda avtalskonstruktion har nu
uppnåtts med föreningens hjälp i och med att räntebidragen fasats ut. Det är nu till
fördel för såväl kommunen som föreningen om kommunen övertar kvarvarande lån
som uppgår till 5,1 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 128, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att förändra finansieringen av kommunens äldreboende i brf. Hjulhammar enligt
ovannämnda förslag med innebörden att kvarvarande lån om 5,1 mkr skall lösas
och att beloppet skall finansieras med ökad upplåning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
Ekonomienheten
Akten

2003.276.106

§ 119
Revidering av förbundsordning för Region Blekinge
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 23 april 2003, § 50, beslutat hem ställa
att respektive medlems fullmäktige antar förslag till reviderad förbundsordning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Den ändrade modellen för förbundsavgiften innebär att
respektive medlem betalar avgift i förhållande till respektive medlems antal
skattekronor. Fördelningen mellan kommunerna beräknas efter invånarantalet i
respektive kommun.
Det konstateras att i förslaget till reviderad förbundsordning anges inte från vilket
datum den nya förbundsordningen skall gälla. Förslaget till ny förbundsordning
borde också ha gått ut till förbundets medlemmar på remiss innan det slutliga
förslaget presenterades.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 129, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att till Region Blekinge ge till känna vad kommunledningsförvaltningen anfört i
sin skrivelse, samt
2. att anta föreliggande förslag till reviderad förbundsordning för Region Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Ekonomienheten
Akten

2003.317.701

§ 120
Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion år 2002
Vårdförbundet Blekinge har med skrivelse den 13 juni 2003 översänt årsredovisning 2002 samt revisionsberättelse för fullmäktiges ställningstagande om
ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Enligt revisionsberättelsen för Vårdförbundet Blekinge har
revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för år 2002. Nyttjandegraden av verksamheten
från kommunernas sida har föranlett en diskussion i separat ärende.
Därutöver har Karlskrona kommun tidigare enligt fullmäktiges beslut den 29
augusti 2002, § 160, väckt frågan angående det samlade överskottet samt att en
begränsning av det egna kapitalet bör ske. Av utsänd årsredovisning framgår att
det egna kapitalet nu ökat till 12,7 mkr. Ett belopp i den storleksordningen gagnar
inte tanken att minimera kommunernas egna kapital vilket är ett skäl för
kommunalförbund. Då det av handlingarna inte framgår att frågan hanterats bör
den på nytt aktualiseras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 130, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet får år 2002,
samt
2. att åter väcka frågan om det egna kapitalets storlek i vårdförbundet enligt ovan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Ekonomienheten
Akten

2003.291.701

§ 121
Yttrande över revisorernas skrivelse om nyttjande av Vårdförbundets
tjänster
Vårdförbundet Blekinges revisorer har med skrivelse den 10 juni 2003 i samband
med granskning av verksamheten konstaterat att medlemskommunerna utnyttjandet av vårdförbundets tjänster sjunkit drastiskt de senaste åren. Blekingekommunernas andel av Vårdförbundets verksamhet ligger nu under 40 %. Revisorerna
föreslår att direktionen och företrädare för kommunerna inleder en dialog för att
säkerställa att Vårdförbundets förbundsordning efterlevs på ett tillfredsställande
sätt.
Remissynpunkter
Handikappförvaltningen den 3 juli 2003
Socialförvaltningen den 3 juli 2003
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2003 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Det konstateras att handikappförvaltningen
och socialförvaltningen anser sig leva efter förbundsordningen på ett tillfredsställande sätt. Berörda kommunala företrädare deltar gärna i en dialog med
Vårdförbundet Blekinge.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 131,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela Vårdförbundet Blekinge att Karlskrona kommun anser sig efterleva
gällande förbundsordning enligt ovanstående
2. att företrädare för berörda förvaltningar deltar i en dialog med Vårdförbundet
Blekinge för att säkerställa att förbundsordningen efterlevs, samt
3. att uppdra åt kommunstyrelsen att inleda diskussioner med övriga
medlemskommuner i vårdförbundet om grunderna för vårdförbundets framtid.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Utbildningsnämnden
Akten

2003.109.109

§ 122
Svar på motion om upplysningskampanj om kommunismens brott mot
mänskligheten
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2003, § 34, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att en upplysningskampanj om
”kommunismens brott mot mänskligheten och uppenbara likheter med nationalsocialismen” skall genomföras i kommunens gymnasieskolor och vara en del i den
reguljära undervisningen. Vidare föreslås att Karlskrona kommun skall uppvakta
regeringen om en liknande kampanj på riksnivå.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 28 juni 2003, § 55, lämnat yttrande.
Nämnden uppger bland annat att kommunismen som ideologi och den praktiska
konsekvensen belyses ingående i både A- och B-kurserna inom samhällskunskap
och historia. I undervisningsmaterialet finns ett rikt bildmaterial och omfattande
dokumentation som belyser utvecklingen och formar diskussionerna i klassrummet. Den upplysningskampanj som efterlyses bedrivs redan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen anför bland annat att sedan den
1 juni är ”Forum för levande historia ” en nationell myndighet vilket ger förutsättningar för ett långsiktigt och kontinuerligt arbete, varför någon anledning inte finns
för Karlskrona kommun att uppvakta regeringen för en rikskampanj om
kommunismen.
Allmänna utskottets har vid sammanträde den 5 augusti 2003 tillstyrkt
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut samt tillstyrkt ordförandens
tilläggsförslag, protokollsbilaga 3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 132,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att motionen skall anses besvarad, samt
2. att uppmana utbildningsnämnden att omgående ta initiativ till en bred
informationskampanj med syfte att sprida kunskap om de nya EU-medlemmarnas
nutidshistoria.
Yrkanden
John Dagnevik (m), Mats Lindbom (c), Carl-Göran Svensson (m), Kent Lewén
(fp), Jan Lennartsson (m), Inga Lill Siggelsten (kd), Maria Persson (c) och
Ingegerd Holm (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt som
tilläggsyrkande: att Karlskrona kommun uppvaktar regeringen och förordar en
rikstäckande kampanj om kommunismens brott mot mänskligheten och dess
uppenbara likheter med nationalsocialismen.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Richard Jomshofs tilläggsyrkande.
Camilla Persson (v), Günter Dessin (v) och Roland Mattisson (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens attsats 1 och avslag till kommunstyrelsens attsats 2.
Proposition
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 2 mot
Camilla Perssons m.fl. avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Richard Jomshofs tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Richard Jomshofs
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 55 nej-röster, tre ja-röster, 14 som avstår och tre
frånvarande att avslå Richard Jomshofs tilläggsyrkande, voteringsprotokoll
bilaga 5.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att motionen skall anses besvarad, samt
2. att uppmana utbildningsnämnden att omgående ta initiativ till en bred
informationskampanj med syfte att sprida kunskap om de nya EU-medlemmarnas
nutidshistoria.
_______
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Akten

2003.237.109

§ 123
Svar på motion om kommunal handlingsplan för att förebygga och motverka
vänsterextremism och politiskt våld
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att en kommunal handlingsplan tas
fram för att förebygga, åtgärda och motverka vänsterextremism och politiskt våld.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 juli 2003 lämnat yttrande
och beslutsförlag. Sammanfattning: Det åligger polisen och säkerhetspolisen att på
olika sätt svara för ordning och säkerhet samt förebygga och avslöja hot mot rikets
inre säkerhet, varför det inte är möjligt att utarbeta en kommunal handlingsplan på
detta område.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2003, § 133, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
Richard Jomshof (sd) yttrar sig.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att avslå motionen.
_______
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Akten

2003.253.149

§ 124
Svar på interpellation om småföretagardelegationens förslag och effekter för
Karlskrona kommun
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Mats Johansson vid fullmäktiges
sammanträde den 18 juni 2003, § 84, av Karin Brunsberg (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 14 augusti 2003 besvarat
interpellationen.
I ärendet yttrar sig Karin Brunsberg (m) och Mats Johansson (s).
_______
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Akten

2003.328.104

§ 125
Svar på två interpellationer om rätten för politiska partier att beställa
ritningsarbete för egna presskonferenser
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid dagens
sammanträde, av Tommy Olsson (kd) och Kent Lewén (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 14 augusti 2003 besvarat
interpellationen.
I ärendet yttrar sig Tommy Olsson (kd), Kent Lewén (fp), Mats Johansson (s) och
Jan Lennartsson (m).
_______

23 oktober 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003
§ 126

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 127

Kommunala val

§ 128

Anmälningsärenden

§ 129

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 130

Inkomna interpellationer

§ 131

Justering av Räddningstjänstplan

§ 132

Delårsbokslut per den 31 augusti 2003

§ 133

Nya drogpolitiska strategier 2004-2010, handlingsplan 2004-2006 samt riktlinjer för såväl
alkoholservering som folköl

§ 134

Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun

§ 135

Ombyggnad av kök vid Hasslö skola

§ 136

Om- och tillbyggnad av Skrävle skola

§ 137

Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003

§ 138

Svar på motion om motorarena för karting och radiostyrd banracing

§ 139

Svar på motion om redovisning av parkeringssituationen på Trossö samt tillämpning av ny
parkeringsnorm vid planläggning på Trossö

§ 140

Svar på motion om gång- och cykelbana mellan Lösen och Östra Torp

§ 141

Svar på motion om ”Skapa ett barnvänligare politikerliv” det finns alltför få
småbarnsföräldrar med förtroendeuppdrag

§ 142

Svar på interpellation om tillgänglighet för människor med funktionshinder

§ 143

Svar på interpellation om besittningsskydd för boende på Furgården

§ 144

Svar på interpellation om nedläggningen av Furgården i Holmsjö

§ 145

Svar på interpellation om avveckling av verksamheten vid Fur

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 oktober 2003, kl 13.30-16.35

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-16.10 §§ 126-144
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
André Gustafsson (s) kl 13.30-16.25 §§ 126-144
Karl-Gösta Svenson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
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Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl 13.30-15.15 §§ 126-140
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd) kl 13.30-15.00 §§ 126-140
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Rosita Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gert Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 13.30-16.20 §§ 126-144
Margita Landehag (s)
Lars-Göran Forss (m) kl 13.30-15.45 §§ 126-143
Anders Ovander (m) kl 13.30-16.30 §§ 126-144
Karl-Gustaf Johansson (m)
John Dagnevik (m)
Eva Abramsson (m) kl 15.55-16.35 §§ 144-145
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Andreas Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v) kl 15.15-16.35 §§ 141-145

Närvarande

ersättare

Eva Abramsson (m) kl 13.30-15.55
Bengt Fröberg (m)
Börje Dovstad (fp)
Lennart Svantesson (kd)
Ulf Hansson (v) kl 13.30-15.15

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Bengt-Olof Karlsson och Erik Karlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 30 oktober 2003, kl 13,30
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………. §§ 126-145
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………….
Börje Nilsson

Justerare

………………………………………….
Bengt-Olof Karlsson

Justerare

………………………………………….
Erik Karlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 oktober 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

5

2003.30.102

§ 126
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Harry R:son Svensson (m) har med skrivelse inkommen den 18 september 2003,
avsagt sig uppdraget som ersättare i handikappnämnden,
2. Hanna Jurjaks (s) har med skrivelse den 22 september 2003 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

6

2003.30.102

§ 127
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige följande till
och med den 31 december 2006:
Handikappnämnden
Ersättare Inga Lill Olofsson (s) efter Ewa Carlsson Sjögren
Ersättare Sofia Wenemyr (m) efter Harry R:son Svensson
Jeanssons donationsfond
Ersättare Agneta Fridolfsson (m) efter Annica Blom
Kulturnämnden
Ersättare Sarah Tehagen van Darvé (s) efter Mårten Ekblad
Litorina Folkhögskola
Ledamot Birgitta Törnqvist (s) efter Rune Lindberg
Vårdförbundet Blekinge
Ersättare Börje Dovstad (fp) efter Lena Hjort
_______
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Akterna

§ 128
Anmälningsärenden
A. Revisionen 030916 om granskning av betalningsanstånd och direktupphandling.
Svar önskas senast den 1 december 2003
B. Revisionsrapport 030917 om granskning av personalkostnader 2002.
Revisorernas granskning ger underlag för en bredare dialog med barn- och
ungdomsnämnden och en sådan önskas före den 31 oktober 2003
C. Revisionsrapport 030917, basgranskning av kulturnämnden. Nämndens svar
med uppgift om vidtagna åtgärder till den 1 december 2003
D. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 030820 § 194 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för Gullberna Park etapp 2, del av
fastigheten Gullbernahult 1 m.fl. i Karlskrona kommun
E. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 030910 § 226 att i enlighet med fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4
i Karlskrona kommun
F. Redovisning av händelseförlopp i samband med strömavbrott den 23 september
2003
G. Kommunstyrelsens beslut 031007 § 140 om sammanträdesplan år 2004 för
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige m.fl.

_______
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Akterna

8

2003.366.312
2003.367.266
2003.368.332
2003.386.871
2003.433.531
2003.437.102
§ 129
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om anläggande av trottoar Rödebyvägen samt ny beläggning på
Johannesbergsvägen, av Annicka Engblom (m),
2. Motion om målsättningen som grund för skötsel av parkskogar samt allmänna
råd, av Rune Andersson (m),
3. Motion om familjepark, av Ingrid Hermansson (c),
4. Motion om skyltning och underhåll vid Lyckå slottsruin samt handlingsplan för
underhåll av historiska platser i kommunen, av Ingrid Hermansson (c),
5. Medborgarförslag om en rättvisare och rimligare busstaxa med syfte att få fler
resenärer, av Peter Christensen, samt
6. Motion ”Behåll ungdomarna i politiken”, av Kent Lewén (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Akterna

9

2003.412.730
2003.419.730
2003.423.730

§ 130
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras senare vid dagens
sammanträde:
1. Interpellation till äldrenämndens ordförande om besittningsskydd för boende på
Furgården, av Kent Lewén (fp),
2. Interpellation till äldrenämndens ordförande om nedläggningen av Furgården i
Holmsjö, av Karl-Gösta Svenson (m), samt
3. Interpellation till äldrenämndens ordförande om avveckling av verksamheten vid
Fur, av Mats Lindbom (c).

_______
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

2003.385.170

§ 131
Justering av Räddningstjänstplan
Räddningstjänsten har på uppdrag av direktionen set över fördelningen av fordon
i Förbundet. Nuvarande räddningstjänstplan har en detaljeringsgrad som kan
ifrågasättas. För tillfället anges i räddningstjänstplanen att ”Räddningstjänstförbundet skall ha tillgång till minst 50 m3 vatten via tankbilar”.
Förbundet har i reviderad fordonsplan kommit fram till att det för närvarande
räcker med ett mindre antal fordon, som innebär att den sammanlagda mängden
vatten, som kommer att finnas tillgänglig i tankfordon blir 41m3.
För att underlätta Förbundets planering av verksamhet och resurser bör det inte
läggas fast i räddningstjänstplanen hur mycket vatten som skall finnas tillgänglig i
Förbundets tankfordon. Direktionen har vid sammanträde den 10 september 2003
beslutat tillskriva medlemskommunerna med förslaget att definitionen av hur
mycket vatten som skall finnas i tankfordon stryks ur räddningstjänstplanen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 144, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att definitionen av hur mycket vatten som skall finnas i tankfordon inom
Förbundet stryks ur räddningstjänstplanen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

§ 132
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003
Den av fullmäktige fastställda årsbudgeten år 2003 förutsatte ett årsresultat om
+20,7 mkr baserat på Kommunförbundets skatteprognos hösten 2002. En bit in på
år 2003 reviderade Kommunförbundet sin prognos med hänsyn till den internationella lågkonjunkturen och den svagare utvecklingen för svensk ekonomi.
Karlskrona kommun fick justera beloppen med 29 mkr i den kompletteringsbudget
som antogs i maj 2003.
Genom ökat avkastningskrav på moderbolagskoncernen, krav på ökad skogsförsäljning, upplösning av säkerhetsmarginalen och ytterligare åtgärder blev det dock
möjligt att balansera kompletteringsbudgeten med ett positivt resultat + 1,5 mkr.
Det prognostiserade årsresultatet per den 31 augusti är –11,2 mkr. Försämringen
mot kompletteringsbudgeten förklaras huvudsakligen av en något ogynnsammare
skatteprognos och befarade anslagsöverskridanden på äldrenämnden och
utbildningsnämnden.
I kommunledningsförvaltningens förslag till beslut utgår tredje attsatsen om
investeringsram och investeringstillstånd då Affärsverken AB har återtagit sin
begäran.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 146, för egen
del beslutat
1. att godkänna den ramjustering av engångskaraktör som konflikten i maj gav
upphov till. Effekten av konflikten skall vara neutral för förvaltningarna,
2. att från pris- och lönereserven bevilja barn- och ungdomsnämnden
kompensation för en beräknad indexuppräkning av barnomsorgsavgifterna som ej
kunnat uppnås med hänvisning till maxtaxan,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2003, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
--Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 146, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt äldrenämnden, handikappnämnden, barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden att vidta erforderliga åtgärder i syfte att verkställa
kommunfullmäktiges beslut som kompletteringsbudget för år 2003 förutsätter,
samt
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2. att bevilja socialnämnden ett utökat investeringsutrymme av 50 tkr under 2003,
som inryms i årets totala investeringsramar. Förvaltningens kapitalkostnader skall
inrymmas inom nuvarande ramar.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) yrkar attsats 1: att uppdra åt äldrenämnden att minska årets
underskott samt att uppdra åt handikappnämnden, barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden att vidta erforderliga åtgärder i syfte att verkställa
kommunfullmäktiges beslut som kompletteringsbudget för år 2003 förutsätter,
samt bifall till attsats 2.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Jan
Johanssons yrkande.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yttrar sig.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens attsats 1 mot Jan Johanssons
ändringsyrkande attsats 1. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
attsats 1.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsats 2.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att uppdra åt äldrenämnden, handikappnämnden, barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden att vidta erforderliga åtgärder i syfte att verkställa
kommunfullmäktiges beslut som kompletteringsbudget för år 2003 förutsätter,
samt
2. att bevilja socialnämnden ett utökat investeringsutrymme av 50 tkr under 2003,
som inryms i årets totala investeringsramar. Förvaltningens kapitalkostnader skall
inrymmas inom nuvarande ramar.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Akten

2003.360.760

§ 133
Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006 samt
riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige i juni 2000, och avsåg gälla till
och med 2002. En planerad förskjutning av nytt program har skett i avvaktan på
nya nationella handlingsplaner inom det drogpolitiska området.
Det av socialförvaltningen framtagna förslaget till nytt program har varit ute på
bred remiss. Socialnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2003, § 127,
lämnat över ärendet för beslut i fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 september 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Det drogförebyggande arbetet skall ha hög prioritet
inom förvaltningar och bolag. Det kommande arbetet med folkhälsofrågor blir en
viktig del i detta arbete att uppnå målen även i det drogpolitiska programmet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 147, föreslagit
kommunfullmäktige beslutar
1. att anta socialnämndens förslag till drogförebyggande strategier år 2004-2010,
2. att anta socialnämndens förslag till handlingsplan år 2004-2006 för
förebyggande arbete,
3. att anta socialnämndens förslag till riktlinjer för alkoholservering,
4. att anta socialnämndens förslag till riktlinjer för folkölsförsäljning, samt
5. att uppmana nämnder och styrelser att arbeta i enlighet med fastställd strategi
och handlingsplan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser/bolag
Akten

2001.221.160

§ 134
Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen beslöt den 1 juni 1999, § 110, i samband med att kommunens
säkerhetsorganisation antogs, att förslag till säkerhetspolicy skall utarbetas och
fastställas genom politiskt beslut.
Föreliggande förslag till säkerhetspolicy är formulerat som ett övergripande
dokument för kommunens säkerhetsarbete. Säkerhetspolicyn skall gälla för hela
kommunkoncernen och kompletteras med riktlinjer i form av regler och
föreskrifter.
Från nämnder och bolagsstyrelser har fått möjlighet att yttra sig. Förslaget har
också behandlats av säkerhetsledningen och av förvaltningschefsgruppen. Till följd
av detta har ursprungsförslaget reviderats på ett antal punkter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 148, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att anta föreliggande förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2003.364.291

§ 135
Ombyggnad av kök vid Hasslö skola
Kommunfullmäktige beslöt den 28 november 2002, § 157, att bevilja och anslå 1,0
mkr för ombyggnad av befintligt kök vid Hasslö skola från mottagnings- till
tillagningskök. Under det fortsatta projekteringsarbetet har sedan förutsättningarna
för projektet kraftigt ändrats och nya behov och önskemål har dessutom tillkommit. Kostnaden för projektet har därför nu stigit till 2,6 mkr.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 18 juni 2003, § 75, uppdragit åt tekniska nämnden att genomföra ombyggnad av befintligt mottagningskök på Hasslö skola till tillagningskök. Vid detaljplaneringen och under upphandlingen framkom väsentliga avvikelser i jämförelse med den kostnadsberäkning
som låg till grund för anslagsframställan. Dessutom har det tillkommit önskemål
om arbetsmiljöåtgärder och anpassningar för att säkra matlagningen ur allergisynpunkt samt annat val av utrustning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2003, § 51, hemställt hos
fullmäktige att ompröva meddelat investeringstillstånd och meddela nytt
investeringstillstånd.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 149, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att med ändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut den 28 november 2002,
§ 157, bevilja tekniska nämnden ytterligare 1,6 mkr för ombyggnad av befintligt
kök vid Hasslö skola,
2. att detta belopp fullt ut skall täckas genom omdisponering av medel ur 2003 års
särskilda investeringsreserv för förskolelokaler,
3. att till följd av investeringen uppkommande hyres- och driftkostnader skall
rymmas inom barn- och ungdomsnämndens redan tilldelade budgetramar för år
2004 och framgent, samt
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett förnya omedelbart igångsättningstillstånd för projektet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2003.365.291

§ 136
Om- och tillbyggnad av Skrävle skola
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2003, § 52, efter en
särskild lokalöversyn föreslagit att befintlig skola i Skrävle byggs om till.
Utökningen av barnomsorgen i området är helt i överensstämmelse med de planer
och framställningar som barn- och ungdomsnämnden presenterade och fick
godkända i anslutning till behandling av budget för år 2003 och plan 2004-2005.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Investeringen beräknas kosta totalt 2,5 mkr. Av detta
belopp föreslås 1,1 mkr täckas under innevarande år genom utnyttjande av del av i
investeringsbudgeten återstående särskilda ”reserv för förskoleutbyggnad”.
Resterande del används för planerad ombyggnad av Hasslö skola. Återstående 1,4
mkr skall täckas inom det tillgängliga investeringsutrymmet för år 2004 (ingår i
tekniska nämndens grundförslag). De tillkommande driftkostnaderna till följd av
investeringen inryms således inom barn- och ungdomsnämndens tilldelade
budgetramar för år 2004 och framgent.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 150, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens framställan om 2,5 mkr för om- och tillbyggnad
av Skrävle skola,
2. att finansiera detta belopp genom dels en omdisponering av 1,1 mkr ur 2003 års
särskilda investeringsreserv för förskolelokaler, dels ett nytt anslag om resterande
1,4 mkr i kommande investeringsbudget för år 2004,
3. att till följd av investeringen uppkommande hyres- och driftkostnader skall
rymmas inom barn- och ungdomsnämndens redan tilldelade budgetramar för år
2004 och framgent, samt
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart igångsättningstillstånd för
projektet.
Jörgen Johansson (c), Claes Bothén (kd) och Magnus Johansson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Akten

2003.205.004

§ 137
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 151, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2003.493.828

§ 138
Svar på motion om motorarena för karting och radiostyrd banracing
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 18-19 december 2002, § 172,
av Jan-Anders Lindfors (s). Motionären föreslår att Karlskrona kommun tar
initiativ till en motorarena för Karting och Radiostyrd banracing samt att frågan
särskilt aktualiseras i samband med utredningen av Rosenholmsområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2003, § 68, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger bland annat att det är viktigt att
kommuninvånare i alla åldrar erbjuds möjlighet till olika aktiviteter, då en bra
fritid i hög grad bidrar till en god folkhälsa. En motorverksamhet utan miljöstörningar är en bra möjlighet och kan bli verklighet i ett kommande Idrottscentrum på
Rosenholm. Det finns ett stort antal ytterligare verksamheter som har önskemål om
att få komma med i Idrottscentrum Rosenholm. En prioritering av verksamheter
måste därför göras där kostnadseffekter och samutnyttjande vägs in för ytor,
anläggningar och byggnader. I det inledande arbete som projektet befinner sig i,
kan projektet med en motoranläggning beaktas, men av ekonomiska skäl ännu inte
föras in i arbetet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 152, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed är besvarad.
Jan-Anders Lindfors (s) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

2001.501.514

§ 139
Svar på motion om redovisning av parkeringssituationen på Trossö samt
tillämpning av ny parkeringsnorm vid planläggning på Trossö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176,
av Karin Brunsberg (m) och Sigurdh R Petersson (m). Motionärerna hemställer om
att parkeringstillgångligheten på Trossö översiktligt kartläggs och redovisas, samt
att förslag till ny parkeringsnorm, att tillämpas vid planläggning för ny bebyggelse,
snarast tas fram och beslutas om.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 20 augusti 2003, § 203,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2003, § 33, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 september 2003 sammanställt yttrandena och beslutsförslagen. Nämndernas yttranden innebär att motionärernas förslag om översyn av parkeringstillgängligheten tillstyrks samt att förslaget
om utarbetande av ny parkeringsnorm avstyrks.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 154, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka motionens första attsats: att parkeringstillgångligheten på Trossö
översiktligt kartläggs och redovisas, samt
2. att avstyrka motionens andra attsats: att förslag till ny parkeringsnorm att
tillämpas vid planläggning för ny bebyggelse snarast tas fram och beslutas om.
I ärendet yttrar sig Karin Brunsberg (m), Gerthie Olsson (s), Percy Blom (s),
Gunilla Ekelöf (fp) och Jan Lennartsson (m).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2003.209.312

§ 140
Svar på motion om gång- och cykelbana mellan Lösen och Östra Torp
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 2003, § 50, av Karin
Brunsberg (m). Motionären förslår att en gång- och cykelbana anläggs mellan
Lösen och Östra Torp.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2003, § 56, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden uppger att den i motionen föreslagna gcvägen finns med i förslag till investeringsbudget 2004-2006. Under förutsättning
att planen godkänns i samband med budgetarbetet kommer gc-vägen till utförande
år 2004. Förslaget innefattar endast åtgärder på det kommunala vägnätet d.v.s.
återstående del mellan Lösens kyrka och Riksvägen (ca 250 m) berör statligt
vägnät.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 155, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed skall anses besvarad.
I ärendet yttrar sig Karin Brunsberg (m) och Gerthie Olsson (s).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2002.383.006

§ 141
Svar på motion om ”Skapa ett barnvänligare politikerliv” det finns alltför få
småbarnsföräldrar med förtroendeuppdrag
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Peter Christensen (c). Motionären yrkar att Karlskrona kommun lyfter frågan om
att forma en barnvänligare politikervardag och att det resulterar i en policy eller ett
program för ett barnvänliga politikerliv, med syftet att öka den demokratiska
tillväxten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 september 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver bland annat om de studier som
genomförts om fullgörandet av förtroendeuppdrag, om enkäter till förtroendevalda
som visar att tidsåtgången snarare ökar än minskar. Särskilt de som är unga, i
yngre medelåldern, heltidsarbetande eller småbarnsföräldrar upplever att den tid
som de behöver lägga ner på förtroendeuppdraget skapar en problematisk situation.
I skrivelsen hänvisas till en parlamentarisk sammansatt kommitté (kommundemokratikommittén), som 1999 gick i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder
som ökar medborgarns möjligheter till insyn och deltagande i den kommunala
demokratin. En åtgärd som kommittén lyfter fram skulle vara att sprida uppdragen
på fler personer.
Enligt Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram sker en studie om kvinnor i de
politiska partierna, om vilka hinder de upplever som försvårar för dem att kunna
åta sig politiska uppdrag och vilka förutsättningar som behövs för att detta skall bli
möjligt. Enligt jämställdhetsprogrammet skall det göras möjligt för kvinnor och
män att på lika villkor delta i sammanträden. Detta kan t.ex. ske genom att vid
behov erbjuda möjligheter till barnomsorg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2003, § 156, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen därmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Camilla Persson (v), med tillstyrkan av Åsa Gyberg-Karlsson (v), yrkar att det blir
mötesslut vid varje fullmäktigemöte kl 17.00, att fullmäktige börjar en timme
tidigare, att ordföranden ser till att det blir ett mer disciplinerat tal där ledamöterna
endast håller sig till ämnet.
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Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Camilla Perssons yrkande.
Ingrid Hermansson (c), Jan Lennartsson (m) och Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Proposition
Ordföranden avvisar Camilla Perssons yrkande då det ej är berett.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att motionen därmed skall anses besvarad.
_______
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Akten

2003.343.731

§ 142
Svar på interpellation om tillgänglighet för människor med funktionshinder
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 28 augusti 2003, § 109, av Lena Hjort (fp).
Gerthie Olsson (s) har den 29 september 2003 besvarat interpellationen.
I ärendet yttrar sig Lena Hjorth (fp) och Gerthie Olsson (s).
_______
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Akten

2003.412.730

§ 143
Svar på interpellation om besittningsskydd för boende på Furgården
Interpellationen ställdes till äldrenämndens ordförande vid dagens sammanträde,
av Kent Lewén (fp).
Åke Svensson (s) har den 20 oktober 2003 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Kent Lewén (fp), äldrenämndens ordförande Åke Svensson (s)
och Jan-Åke Nordin (m).
_______
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Akten

2003.419.730

§ 144
Svar på interpellation om nedläggningen av Furgården i Holmsjö
Interpellationen ställdes till äldrenämndens ordförande vid dagens sammanträde,
av Karl-Gösta Svenson (m).
Åke Svensson (s) har den 20 oktober 2003 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Karl-Gösta Svenson (m), äldrenämndens ordförande Åke
Svensson (s), Kent Lewén (fp) och Jan-Åke Nordin (m).
_______
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Akten

2003.423.730

§ 145
Svar på interpellation om avveckling av verksamheten vid Fur
Interpellationen ställdes till äldrenämndens ordförande vid dagen sammanträde, av
Mats Lindbom (c).
Åke Svensson (s) har den 20 oktober 2003 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Mats Lindbom (c), äldrenämndens ordförande Åke Svensson
(s), Karl-Gösta Svenson (m), Christina Mattisson (s), Kent Lewén (fp) och JanÅke Nordin (m).
_______

26-27 november 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26-27 november
2003
§ 133 Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona kommun
§ 134 Ensamkommande flyktingungdomar i Karlskrona
§ 135 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 136 Kommunala val
§ 137 Anmälningsärenden
§ 138 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 139 Inkomna interpellationer
§ 140 Frågor
_______

26-27 november 2003

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 26 november 2003, kl 08.30-17.55
Sammanträdet ajourneras kl 12.00-13.30
Torsdagen den 27 november 2003, kl 08.30-16.25
Sammanträdet ajourneras kl 12.15-13.30

Närvarande den 26 november 2003
Beslutande
Ordförande
Patrik Hansson (s)
1:e vice ordf.
Börje Nilsson (s)
ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s) kl 08.30-17.00 § 133 t.o.m. grundl.beslut
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 08.30-15.20 § 133 debatt
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s) kl 15.20-17.55 § 133 debatt-BUN
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexander son (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s) kl 15.20-17.55 § 133 debatt-BUN
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
André Gustafsson (s) kl 08.30-14.30 § 133 debatt
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Karin Brunsberg (m) kl 08.30-12.00 § 133 debatt
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
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Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-17.55 § 133 t.o.m. BUN
Lena Hjorth (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Roland Mattisson (v) kl 13.30-17.55 § 133 t.o.m. BUN
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Siv Brorsson (s) kl 13.30-15.20 § 133 debatt
Lisbeth Bengtsson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl 08.30-12.00 § 133 debatt
Faraj Abu-Iseifan (s)
Siv Holmberg (s) kl 15.20-17.55 § 133 t.o.m. BUN
Anders Ovander (m)
John Dagnevik (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m) kl 13.30-17.55 § 133 t.o.m. BUN
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp) kl 08.30-14.30 § 133 debatt
Malin Jogmark (v)
Ulf Hansson (v) kl 08.30-12.00 § 133 debatt

Närvarande

ersättare

Ola Johansson (s) kl 14.50-17.55
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson(s)
Gert Olsson (s)
Margita Landehag (s)
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Anita Seaberg (s)
Åke Håkansson (s) kl 08.30-17.35
Lennart Svensson (s) kl 08.30-14.30
Siv Holmberg (s) kl 08.30-15.20
Siv Brorsson (s) kl 15.20-17.55
Per-Anders Nygård (s) kl 13.30-17.55
Eva Abramsson (m) kl 08.30-12.00
Ingrid Hermansson (c) kl 08.30-10.15
Kerstin Frändebo (c)
Lennart Hansson (c)
Andreas Reinholdson (kd)
Lennart Svantesson (kd) kl 08.30-17.10
Ulf Hansson (v) kl 13.30-17.55
José Espinoza B (mp) kl 08.30-15.45
Tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson

Närvarande den 27 november 2003
Beslutande
Ordförande
Patrik Hansson (s) § 133-140 (ej kulturnämnden)
Ordförande
Börje Nilsson (s) § 133 kulturnämnden
1:e vice ordf.
Börje Nilsson (s)
2:e vice ordf.
Gunilla Ekelöf (fp)
ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s) kl 14.40-16.25 § 133 fr.o.m. ÖFN
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 08.30-12.10 § 133 t.o.m. TN
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s) kl 14.40-16.25 § 133 fr.o.m. ÖFN
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
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Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s) kl 08.30-16.00 § 133
André Gustafsson (s) kl 08.30-12.10 § 133 t.o.m. TN
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 09.30-10.25 § 133 KN
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Birgitta Ståhl (m) kl 09.20-12.10, § 133 IFN-t.o.m. TN
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c) kl 14.40-16.25 § 133 från ÖFN
Maria Persson (c)
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 08.55-16.25 § 133 från kom.rev
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl 09.20-16.25 § 133 från IFN
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd) kl 08.30-16.15 §§ 133-139
Frank Alsén (sd) kl 08.30-16.10 §§ 133-134
Otto Grandin (sd) kl 10.25-16.00 § 133 fr.o.m. MBN samt § 134
Björn Gustavsson (mp) kl 08.30-12.10 § 133 t.o.m. TN
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s) kl 08.30-14.40 t.o.m. ÄN
John-Erik Danerklint (s)
Siv Brorsson (s) kl 08.30-14.40 § 133 t.o.m. ÄN
Lisbeth Bengtsson (s)
Ola Johansson (s) kl 13.30-16.25 § 133 fr.o.m. UN
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
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Anita Seaberg (s) kl 13.30-16.25 § 133 fr.o.m. UN
Åke Håkansson (s)
Lennart Svensson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 16.00-16.25 §§ 134-140
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 08.30-09.20 § 133HN,
kl 13.30-16.25 fr.o.m. UN § 133
John Dagnevik (m) kl 08.30-09.20 § 133 HN,
kl 10.25-16.00 § 133 MBN-övergr.beslut
Eva Abramsson (m) kl 16.00-16.25 §§ 134-140
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Ingrid Hermansson (c) kl 09.20-14.40 § 133 IFN-ÄN
Lennart Hansson (c) kl 08.30-08.55 § 133 HN-IFN
Ulf Hansson (v) kl 08.30-09.20 § 133 HN
José Espinoza B (mp) kl 13.30-16.25 § 133 fr.o.m. UN
Närvarande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s) kl 08.30-14.30
Margita Landehag (s)
Anita Seaberg (s) kl 08.30-12.10
Siv Brorsson (s) kl 14.40-16.25
Rosita Persson (s) kl 14.40-16.25
Eva Abramsson (m) kl 08.30-16.00
Lennart Hansson (c) kl 08.55-16.25
José Espinoza B (mp) kl 08.30-12.10
Ola Johansson (s) kl 11.00-12.10
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 09.20-13.30
Ulf Hansson (v) kl 09.20-16.25
Lennart Svantesson (kd) kl 11.50-16.25

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Laila Karlsson och Veronica Lahte

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 8 december 2003, kl 14.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….. §§ 133-140
Laila Karlsson
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Ordförande

…………………………………….. §§ 133-140 (ej kulturnämnden § 133)
Patrik Hansson

Ordförande

…………………………………….. § 133 kulturnämnden
Börje Nilsson

Justerare

……………………………………..
Laila Karlsson

Justerare

………………………………………
Veronica Lahte

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 december 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………..
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Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Akten
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2003.215.041

§ 133
Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona kommun
Den s.k. förstärkta budgetberedningen har lämnat ett balanserat budgetförslag inför
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Budgetförslaget förutsätter
oförändrad utdebitering för såväl budgetåret 2004 som planeringsåren 2005-2006.
Som underlag för kommunfullmäktiges beslut finns följande handlingar:
• Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor
• Kommunstyrelsens förslag till budget
• Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets överenskommelse
om förslag till budget
• Fyrklöverns (moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och
centerpartiets) överenskommelse om förslag till budget
• Beslutsdokument i attsatser
• Protokoll från MBL-förhandling
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2003, § 162, för egen
del beslutat
Huvudprogrammet finansiering, Reserver för löne- och prisstegring
Att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att fördela nämnda reserv till
nämnder och styrelser, samt
Övergripande beslut
Att fortsättningsvis hantera de beslutade administrativa besparingarna i enlighet
med särskild skrivelse från kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2003, § 162,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta arvodesberedningens förslag till uppräkning av förtroendemäns arvoden
m.m. 2004, samt
2. att anta budget för Karlskrona kommun år 2004 och plan för 2005-2006 enligt
budgetberedningens majoritetsförslag.
_______
forts.

26-27 november 2003

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Onsdagen den 26 november 2003 kl 08.30-16.00
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v), Björn Gustavsson (mp), Christina
Mattisson (s), Gerthie Olsson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Ann-Charlotte
Svensson (s) och Malin Jogmark (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till budget och avslag till fyrklöverns förslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom
(c), Carl-Göran Svensson (m), Inga Lill Siggelsten (kd), Maria Persson (c), Jan
Lennartsson (m), Jan Johansson (kd), Annicka Engblom (m), Ingela Abramsson
(c) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till fyrklöverns förslag.
Richard Jomshof (sd), Faraj Abu-Iseifan (s), Frank Alsén (sd) och Henrik
Wachtmeister (mp) yttrar sig.
__ __ __
BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Grundläggande beslut
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunrevisionen
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Huvudprogrammet Finansiering
Övergripande beslut

Sidan
10
10-13
13-14
14-15
15
16
16-17
17-18
19-21
21-22
22
22-24
24
24
25-27
27-33
33-35

Samtliga belopp i att-satser avseende nämnderna (sidorna 4 25) är i princip uttryckta i 2002 års lönenivå och 2003 års
prisnivå.
Samtliga belopp i att-satser avseende huvudprogrammet
Finansiering är beräknade värden år 2004-2006.
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GRUNDLÄGGANDE BESLUT
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1a mot
fyrklöverns förslag om en sänkning av det föreslagna positiva resultatet för åren
2004-2006. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1 b och c.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsats 2 att fastställa
kommunens utdebitering för år 2004 till oförändrat 21.19 %.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att fastställa som finansiella målsättningar att gälla under planeringsperioden:
a)
b)

c)

att den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0
% av skatteintäkter och statsbidrag år 2004 och 2005 samt 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2006,
att samtliga investeringar, med undantag av investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen, skall finansieras med skattemedel under planperioden och kommunens investeringsutgifter skall varje år begränsas till ett
belopp som motsvarar samma års avskrivningsmedel,
att kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år, samt

2. att fastställa kommunens utdebitering för år 2004 till oförändrat 21,19 %.
__ __ __

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag sidorna 35-38 i boken med bild av Stumholmen på framsidan

Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till
fyrklöverns tilläggsattsats 7.
Markus Alexandersson (s) och Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c), Jan-Olof Petersson (fp), Claes Bothén
(kd), Kent Lewén (fp), Ann-Louise Trulsson (m) och Jan Johansson (kd) yrkar
bifall till fyrklöverns förslag att höja kommunbidraget år 2004 till 719,8 mkr och
att planera för 725,0 mkr för åren 2005-2006, samt sju tilläggsyrkanden:
1. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att ta fram ett förslag om skolpeng där
lokalkostnader ingår som en del,
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2. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för
godkännande av förskoleverksamhet och att införa full etableringsfrihet för dessa
utförare,
3. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att ta fram ett förslag på barnomsorgspeng där lokalkostnaden ingår som en del,
4. att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att inom maxtaxans ram
införa en differentierad taxa inom barnomsorgen relaterad till vistelsetiden med
minst tre intervaller,
5. att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att införa rätt till ersättning
för vård av eget barn om man samtidigt har omsorg om andras barn,
6. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att arbeta fram en organisationsmodell med utgångspunkt från den enskilda skolan/förskolan/enheten för att
därigenom tydliggöra rektorns roll och bättre tillvarata personalens initiativkraft
och därmed ge ett utökat inflytande för elever och föräldrar, samt
7. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att se över hyressättningen av
skollokalerna och därefter genomföra förhandling med tekniska förvaltningen.
Richard Jomshof (sd) yrkar
1. att våra barn och ungdomars säkerhet garanteras genom att skolbussarna
omedelbart förses med bussbälten och alkolås, samt
2. att en jourskola för stökiga elever på försök inrättas i kommunen.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens förslag i sju attsatser
Fyrklöverns förslag i sju attsatser med sju tilläggsattsatser
Sverigedemokraternas två tilläggsförslag
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 28 nej-röster, tre som avstår och tre
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1, protokollsbilaga 1.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 2 mot
fyrklöverns förslag attsats 2. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
attsats 2.
Fullmäktige beslutar därefter enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 3-7.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsattsatser. Fullmäktige
beslutar avslå attsatserna 1 och 3-6.
forts.
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Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsförslag 2 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 29 ja-röster, tre som avstår och tre
frånvarande, att avslå fyrklöverns yrkande attsats 2, voteringsprotokoll bilaga 2.
Därefter beslutar fullmäktige tillstyrka fyrklöverns tilläggsattsats 7.
Ordföranden ställer proposition på Jomshofs två tilläggsyrkande. Fullmäktige
avslår yrkandena.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 715,8 miljoner kr för
verksamheten år 2004,
2. att planera för kommunbidrag till barn- och ungdomsnämnden om 716,0
miljoner kr vardera åren 2005 och 2006,
3. att för den från år 2004 fortsatta nödvändiga ytterligare utbyggnaden av
barnomsorgen tills vidare avsätta medel härför i en särskild reserv under
kommunstyrelsen och bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om nya projekt
inom denna ram,
4. att för åren 2005 och 2006 tills vidare avsätta de extra statsbidragsmedlen för
ökat antal vuxna i skolan till en särskild reserv under kommunstyrelsen och ge
barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden uppdraget att även inför
dessa bägge budgetår återkomma med gemensamma förslag till fördelning
sinsemellan av dessa utökade medel,
5. att med giltighet från den 1 januari 2004 höja avgifterna och inkomsttaket inom
barnomsorgen i enlighet med regeringens beslut om ändring av avgiftstaket för
maxtaxan från denna tidpunkt,
6. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar,
forts.
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7. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvaltningen genomföra en översyn av lokalkostnaderna inom barnomsorgen
med jämförelser med andra kommuner samt lämna förslag till eventuella åtgärder,
samt
8. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att se över hyressättningen av
skollokalerna och därefter genomföra förhandling med tekniska förvaltningen.
__ __ __

Torsdagen den 27 november 2003, forts.

HANDIKAPPNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag återfinns på sidorna 39-40 i boken med bild av Stumholmen

Yrkanden
Handikappnämndens ordförande Birger Wernersson (s) yttrar sig.
Inga Lill Siggelsten (kd), Kent Lewén (fp) och Anders Ovander (m) yrkar bifall till
fyrklöverns förslag om höjda kommunbidrag med 179,8 mkr år 2004 och 180,3
mkr år 2006, samt som tilläggsattsats att uppdra åt handikappnämnden att utreda
hur man kan genomföra en valfrihet för personer med insatser enligt socialtjänstlagen på samma sätt som sker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
fyrklöverns förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja och den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 nejröster mot 31 ja-röster, en som avstår och två
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga
3.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2-5.
forts.

26-27 november 2003 14

Därefter ställer ordföranden proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande och finner
att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka tilläggsyrkandet
röstar ja och den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 30 nej-röster och fyra frånvarande att
avslå yrkandet, voteringsprotokoll bilaga 4.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 178,5 miljoner kr år 2004,
2. att planera för kommunbidrag till handikappnämnden om 176,3 miljoner kr år
2005 och 178,5 miljoner kr år 2006,
3. att ytterligare medel för en fortsatt utbyggnad av handikappomsorgen under
åren 2005 och 2006 tills vidare avsätts till en reserv för volym- och kvalitetsökning
under kommunstyrelsen,
4. att maximala hyran vid handikappnämndens särskilda boenden även fortsättningsvis skall knytas till den övre hyresgränsen (i dag 4.500 kr/månad) för
bostadsbidrag till pensionärer (BTP), samt
2. att i övrigt anmoda handikappnämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidorna 41-41 i boken med bild av Stumholmen

Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Johansson (kd), Maria Persson (c), Bo Löfgren (fp), Ingrid Hermansson (c) och
Birgitta Ståhl (m) yrkar bifall till fyrklöverns förslag (som är identiskt med
kommunstyrelsens förslag).
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
forts.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela idrotts- och fritidsnämnden kommunbidrag om 46,9 miljoner kr för
verksamheten år 2004,
2. att planera för kommunbidrag till idrotts- och fritidsnämnden om 47,0 miljoner
kr vardera åren 2005 och 2006,
3. att det för åren 2004, 2005 och 2006 avsätts särskilda medel i en reserv under
kommunstyrelsen för den första etappen av ett nytt idrottscentrum på Rosenholmsområdet,
4. att det dessutom avsätts 100 tkr för år 2004 och 200 tkr för åren 2005 och 2006 i
en särskild reserv under kommunstyrelsen för driftkostnader för nya omklädningsrum vid Nättraby idrottsplats och att idrotts- och fritidsnämnden ges i uppdrag att
presentera slutgiltigt förslag härför,
5. att det vidare för åren 2004, 2005 och 2006 avsätts 500 tkr i en reserv under
kommunstyrelsen som ett ökat bidrag till ungdomsverksamhet för eventuellt
permanent ungdomscafé på Trossö och att idrotts- och fritidsnämnden ges i
uppdrag att presentera slutgiltigt förslag härför, samt
6. att i övrigt anmoda idrotts- och fritidsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

KOMMUNREVISIONEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 43 i boken med bild av Stumholmen

Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela kommunrevisionen kommunbidrag om 1,7 miljoner kr för verksamheten år 2004, samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunrevisionen om 1,7 miljoner kr
vardera åren 2005 och 2006.
__ __ __
.
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KULTURNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 44 i boken med bild av Stumholmen

Yrkanden
Birgitta Törnqvist (s), Jan Lennartsson (m), Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s)
Andreas Reinholdson, Günter Dessin (v) och Camilla Persson (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela kulturnämnden kommunbidrag om 45,9 miljoner kr för verksamheten
år 2004,
2. att planera för kommunbidrag till kulturnämnden om 45,9 miljoner kr vardera
åren 2005 och 2006,
3. att förseningsavgiften vid normallån från den 1 januari år 2004 höjs från en till
två kronor per media och dag,
4. att däremot avgiften för förlorat lånekort från samma datum sänks från 20 till 10
kronor för barn och ungdomar upp till 16 år,
5. att sommarverksamheten fortsättningsvis finansieras inom kulturnämndens
utökade ram, samt
6. att i övrigt anmoda kulturnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidorna 45-46 i boken med bild av Stumholmen

Yrkanden
Gerthie Olsson (s), Carl-Göran Svensson (m), Björn Gustavsson (mp), Mats
Lindbom (c) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag vad gäller miljö- och
byggnadsnämnden och bostadsanpassningsbidrag.
forts.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommunbidrag om 8,3 miljoner kr för
verksamheten år 2004,
2. att planera för kommunbidrag till miljö- och byggnadsnämnden om 8,3 miljoner
kr vardera åren 2005 och 2006,
3. att godkänna att miljö- och byggnadsnämnden för utökad samverkan med
Blekinge tekniska högskola får ta i anspråk 70 tkr av sitt ingående eget kapital
under 2004 och preliminärt 70 tkr vardera åren 2005 och 2006, samt
4. att anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
5. att för bostadsanpassningsbidrag tilldela miljö- och byggnadsnämnden
kommunbidrag om 10,7 miljoner kr år 2004 samt planera för kommunbidrag om
samma belopp åren 2005 och 2006.
__ __ __

SOCIALNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidorna 47-49 i boken med bild av Stumholmen

Yrkanden
Peter Johansson (s), Camilla Persson (v) och Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag till fyrklöverns förslag.
Ingrid Hermansson (c), Birgitta Ståhl (m), Andreas Reinholdson (kd), Gunilla
Ekelöf (fp) och Maria Persson (c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag som innebär
kommunbidrag med 81 mkr för år 2004 och 81 mkr för åren 2005-2006, samt
tilläggsyrkande att uppdra åt socialnämnden att införa projektet arbetsgaranti
enlighet med fyrklöverns budgetförslag.
Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Propositioner
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsen förslag attsats 1 mot
fyrklöverns förslag attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
forts.
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Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 31 nej-röster, tre som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1, voteringsprotokoll bilaga
5.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 2 mot
fyrklöverns förslag attsats 2. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag attsats 3.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande om arbetsgaranti
och finner att fullmäktige avslår detsamma.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 30 ja-röster, fyra som avstår och en
frånvarande att avslå tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 6.
Fullmäktige beslutar om kommunbidrag för socialbidrag enligt kommunstyrelsens
förslag.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag år 2004 om 80,2 miljoner kr för
individ- och familjeomsorgen,
2. att planera för kommunbidrag till socialnämnden för individ- och familjeomsorgen om likaledes 80,2 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006, samt
3. att anmoda socialnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
4. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 33,8 miljoner kr för socialbidrag
år 2004, samt
5. att planera för kommunbidrag avseende socialbidrag om 30,8 miljoner kr
vardera åren 2005 och 2006.
__ __ __
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TEKNISKA NÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidorna 50-52 skattefinansierat och sidorna 53-54 för
avgiftsfinansierat i boken med vy från Stumholmen

Yrkanden
Percy Blom (s), Gerthie Olsson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Johansson (c), Rune Andersson (m), Mats Lindbom (c), Jan Johansson (kd)
och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till fyrklöverns förslag som innebär att i attsats
4 skall nämnden budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar med 16 mkr år 2004, 11 mkr år 2005 och 1 mkr år 2006, samt som tilläggsyrkanden
(skattefinansierat)
att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra inventering av panncentraler
utanför dagens fjärrvärmeområde med inriktning att stora delar av de medel som
idag används för oljeeldning, används offensivt för att skapa bättre miljö och fler
arbetstillfällen genom biobränsleeldning,
(avgiftsfinansierat)
att uppdra åt tekniska nämnden att presentera ett förslag för slopande av
parkeringsavgifter på gatumark från och med 2005.
Richard Jomshof (sd) yrkar att Kungsmarksskolans gymnastiksal inte blir
muslimsk bönelokal och upplåts till idrottsföreningarnas träningstider.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-3 och 5,
skattefinansierat, (som är identiska med fyrklöverns förslag).
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens attsats 4 mot fyrklöverns
förslag attsats 4. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsats 4.
Därefter ställer ordföranden proposition på fyrklöverns tilläggsattsats om
inventering av panncentraler m.m. och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 nej-röster mot 29 ja-röster, tre som avstår och fyra
frånvarande att avslå yrkandet, voteringsprotokoll bilaga 7.
forts.
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Ordförande ställer proposition på Jomshofs yrkande om uthyrning av
Kungsmarksskolans gymnastiksal och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Jomshofs
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 69 nej-röster mot tre ja-röster och tre frånvarande att
avslå yrkandet om uthyrning av Kungsmarksskolans gymnastiksal, voteringsprotokoll bilaga 8.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut avgiftsfinansierat.
Därefter ställer ordföranden proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande om
parkeringsavgifter. Fullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Således beslutar kommunfullmäktige
Skattefinansierat
1. att tilldela tekniska nämnden en ram om 68,9 miljoner kr för skattefinansierad
verksamhet år 2004,
2. att planera för en ram till tekniska nämnden om 66,6 miljoner kr år 2005 och
68,7 miljoner kr år 2006,
3. att det för vardera åren 2004, 2005 och 2006 avsätts 1,0 miljoner kr i en reserv
under kommunstyrelsen avseende bidrag till enskilda vägar och att tekniska
nämnden ges i uppdrag att presentera slutgiltigt förslag,
4. att budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning om 11,0
miljoner kr år 2004 och planera för sådana intäkter om 1,0 miljon kr vardera åren
2005 och 2006, samt
5. att anmoda tekniska nämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
Avgiftsfinansierat
6. att fastställa kommunstyrelsens förslag avseende färjeterminalen, småbåtsanläggningar, parkeringsanordningar, laboratorium samt vattenförsörjning och
avloppshantering,
7. att budgetera kommunbidrag för täckning av färjeterminalens årliga kostnader
på driftbudgeten med 8,7 miljoner kr år 2004 samt att planera för kommunbidrag
om 6,9 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006,
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8. att medgiva tekniska nämnden att inom sin avgiftsfinansierade verksamhet ta i
anspråk eget kapital med 1,8 miljoner kr år 2004,
9. att planera för att tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet får ta i
anspråk eget kapital om 1,1 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006,
10. att godkänna kommunstyrelsens förslag till höjning av renhållningsavgiften
med 1 – 2 % år 2004, samt
11. att godkänna kommunstyrelsens förslag till höjning av vatten- och
avloppstaxan från 14:50 till 16:00 kronor per kbm vatten (exklusive moms) år
2004 samt föreslagen förändring av mätaravgiften.
__ __ __

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidorna 53-54 i boken med vy över Stumholmen

Yrkanden
Fyrklöverns förslag är identiskt med kommunstyrelsens huvudförslag. Fyrklövern
har ett tilläggsyrkande: att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utforma ett
resursfördelningssystem som följer elevens val för att uppnå rättvisa mellan olika
utbildningsanordnare och för att öka valfriheten för elever i enlighet med det
borgerliga budgetförslaget.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige avslår detsamma.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 29 ja-röster, tre som avstår och tre
frånvarande att avslå tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 9.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela utbildningsnämnden kommunbidrag om 182,2 miljoner kr för
verksamheten år 2004,
forts.
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2. att planera för kommunbidrag till utbildningsnämnden om 182,5 miljoner kr
vardera åren 2005 och 2006, samt
3. att anmoda utbildningsnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

VALNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 57 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela valnämnden kommunbidrag om 950 tkr för verksamheten år 2004,
samt
2. att planera för kommunbidrag till valnämnden om 60 tkr år 2005 och 1.100 tkr
år 2006.
__ __ __

ÄLDRENÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidorna 58-59 i boken med vy över Stumholmen

Yrkanden
Ordförande Åke Svensson (s) yttrar sig.
Jan-Åke Nordin (m), Evy Andréasson (kd), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c),
Ingrid Hermansson (c) och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till fyrklöverns
förslag som innebär:
1. kommunbidrag 509,5 mkr
2. planera för kommunbidrag med 520,0 mkr,
3. avslag
samt tilläggsyrkande: att ge äldrenämnden i uppdrag att senast den 1 juli 2004
redovisa för kommunstyrelsen ett förslag på hur vi i kommunen kan införa en
äldrepeng.
Kent Lewén (fp) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar avslag till Jomshofs yrkanden.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till fyrklöverns förslag attsats 4, samt som
tilläggsyrkande att varm och vällagad mat dagligen serveras till våra äldre även i
framtiden.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts.
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Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens attsats 1 mot fyrklöverns
yrkande attsats 1 och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 34 nej-röster enligt kommunstyrelsens
förslag, voteringsprotokoll bilaga 10.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot
fyrklöverns förslag attsats 2. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsats 3 och 5.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 4 mot
fyrklöverns avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på fyrklöverns tilläggsyrkande om
äldrepeng och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
tilläggsyrkande röstar ja den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 nej-röster mot 34 ja-röster att avslå tilläggsyrkandet
om äldrepeng, voteringsprotokoll bilaga 11.
Fullmäktige avslår därefter Jomshofs yrkande om varm mat o.s.v.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela äldrenämnden kommunbidrag om 500,7 miljoner kr år 2004,
2. att planera för kommunbidrag till äldrenämnden om 511,2 miljoner kr vardera
åren 2005 och 2006,
forts.
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3. att för den fortsatta utökningen av äldreomsorgen under år 2005 och 2006 tills
vidare avsätta medel till en reserv för volym- och kvalitetsökningar under
kommunstyrelsen,
4. att från den 1 januari 2004 avskaffa hittillsvarande begränsning av hyressättningen i särskilda boenden för äldre genom kopplingen till reglerna om högsta
hyresnivå i regelverket för bostadsbidrag till pensionärer (BTP), samt
5. att i övrigt anmoda äldrenämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 60 i boken med bild av Stumholmen

Lennart Svensson (s) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela överförmyndarnämnden kommunbidrag om 1.468 tkr för
verksamheten år 2004 samt
2. att planera för kommunbidrag till överförmyndarnämnden om likaledes 1.468
tkr vardera åren 2005 och 2006.
__ __ __

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 61 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunfullmäktiges egna verksamheter (inklusive kommunalt
partistöd) kommunbidrag om 5,3 miljoner kr för år 2004,
2. att planera för kommunbidrag till kommunfullmäktiges egna verksamheter
(inklusive kommunalt partistöd) om likaledes 5,3 miljoner kr vardera åren 2005
och 2006, samt
3. att beloppen för det kommunala partistödet årligen skall räknas upp med samma
tidsintervall och procentsats som nämnderna får i löne- och priskompensation.
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KOMMUNSTYRELSEN
Ersättning till Räddningsförbundet
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 62 i boken med vy över Stumholmen.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 31,7 miljoner kr (uttryckt i
2002 års löne- och prisnivå) för ersättning till Räddningsförbundet år 2004, samt
2. att planera för kommunbidrag för ersättning till Räddningsförbundet om
likaledes 31,7 miljoner kr (uttryckt i 2002 års löne- och prisnivå) vardera åren
2005 och 2006.
__ __ __

KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till högskoleutbildning
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 63 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 0,3 miljoner kr för stöd till
högskoleutbildningen år 2004, samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till högskoleutbildningen om likaledes
0,3 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006.
__ __ __

KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till kollektivtrafik
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 64 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 26,2 miljoner kr för stöd till
kollektivtrafiken år 2004 (uttryckt i 2004 års beräknade kostnadsnivå), samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till kollektivtrafiken om 27,0 miljoner
kr år 2005 (uttryckt i 2005 års beräknade kostnadsnivå) och 27,6 miljoner kr år
2006 (uttryckt i 2006 års beräknade kostnadsnivå).
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KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 65 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsens egna verksamheter kommunbidrag om 7,0
miljoner kr för år 2004,
2. att planera för kommunbidrag till kommunstyrelsens egna verksamheter om 7,0
miljoner kr vardera åren 2005 och 2006, samt
3. att anmoda kommunstyrelsen att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens förslag finns på sidorna 66-67 i boken med vy över Stumholmen

Yrkanden
Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Richard Jomshof (sd) yrkar
1. att den kommunala tjänsten som integrationssekreterare dras in
2. att alla former av satsningar vilka syftar till att främja det mångkulturella
samhället, oavsett om det rör sig om stöd till ex.vis det så kallade Regionalt
resurscentrum för integration, enskilda invandrarföreningar eller ett så kallat
valideringscentrum, upphör
3. att kommunen etablerar en verksamhet som syftar till att få asylsökare och så
kallade flyktingar att frivilligt återvända till sina hemländer
4. att kommunen säger upp avtalen med Integrations- och Migrationsverket
5. att alla former av etnisk kvotering och så kallad ”positiv särbehandling” i
kommunen skall motverkas
6. att det kommunala stödet till de verksamheter som bevarar, befrämjar och
vidareutvecklar det lokala, blekinska och svenska kulturarbetet skall utökas.
7. att en av kommunalrådsposterna dras in.
Ordföranden beslutar att punkt sju diskuteras här men att beslut tas under rubriken
övergripande beslut.
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v) och Kent Lewén (fp) yrkar avslag till
Jomshofs yrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts.
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Propositioner
Fullmäktige beslutar avslå Jomshofs yrkande 1-4 samt 6.
Ordföranden ställer proposition på Jomshofs yrkande attsats 5 om positiv
särbehandling och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Jomshofs yrkande
röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 71 nej-röster mot tre ja-röster och en frånvarande att
avslå yrkandet, voteringsprotokoll bilaga 12.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att tilldela kommunledningsförvaltningens verksamheter kommunbidrag om
81,0 miljoner kr för år 2004,
2. att planera för kommunbidrag till kommunledningsförvaltningens verksamheter
om likaledes 81,0 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006, samt
3. att anmoda kommunstyrelsen att bedriva kommunledningsförvaltningens
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Interna poster m.m.
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 68 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
Att uppta ett belopp om 284,1 miljoner kr år 2004 för interna intäktsposter och att
planera för belopp avseende samma ändamål om 291,5 miljoner kr år 2005 och
292,8 miljoner kr år 2006.
__ __ __
forts.

26-27 november 2003 28

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Reserver för löne- och prisstegring
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 69 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
1. att till kommunstyrelsens förfogande ställa en reserv för kompensation för allmän kostnadsökning (löne- och prisstegring samt höjda arbetsgivaravgifter) med
sammanlagt högst 103,7 miljoner kr år 2004, samt
2. att planera för kompensation för allmän kostnadsökning (löne- och prisstegring
samt höjda arbetsgivaravgifter) med preliminärt 171,9 miljoner kr (ackumulerat) år
2005 och preliminärt 245,2 miljoner kr (ackumulerat) år 2006.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 70 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
Att uppta ett belopp om 5,0 miljoner kr år 2004 för ökat arbetsgivaransvar i
sjukförsäkringen och att planera för belopp avseende samma ändamål om 5,0
miljoner kr vardera åren 2005 och 2006.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Pensionsutbetalningar
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 71 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta ett anslag om 41,0 miljoner kr år 2004 för pensionsutbetalningar och
att planera för anslag till samma ändamål om 39,1 miljoner kr vardera åren 2005
och 2006, samt
2. att uppta ett anslag om 0,5 miljoner kr år 2004 för avgift för administration av
kommunens pensionsförvaltning och att planera för anslag till samma ändamål om
0,5 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006.
__ __ __
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Ökning av pensionskostnader och pensionsskuld
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 72 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 59,6 miljoner kr år 2004 för ökningen av pensionskostnader och pensionsskuld och att planera för anslag till samma ändamål om
62,7 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Fackliga uppdrag
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 72 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
Att uppta ett anslag om 1,9 miljoner kr år 2004 för kommunens merkostnader med
anledning av fackliga uppdrag och planera för anslag till samma ändamål om 1,9
miljoner kr vardera åren 2005 och 2006.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Vissa reserver
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 73-75 i boken med vy över Stumholmen

Kent Lewén (fp) drar tillbaka följande yrkande från fyrklöverns förslag, då de på
grund av tidigare beslut inte är finansierade: sidan 33 attsats 10, sidan 39 attsats 2
och sidan 40 attsatserna 11 och 12.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsprojekt
m.m. om 24,5 miljoner kr år 2004 och att planera för en motsvarande reserv om
19,5 miljoner kr år 2005 och 19,5 miljoner kr år 2006,
2. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för ökat antal vuxna i
skolan om 6,5 miljoner kr år 2005 och 9,8 miljoner kr år 2006,

26-27 november 2003 30

3. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för Hälsa på arbetsplatsen
med 1,0 miljoner kr år 2004 och att planera för en reserv för samma ändamål om
0,5 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006,
4. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för Rosenholmsprojektet
om 1,0 miljoner kr år 2004 och att planera för en reserv för samma ändamål om 9,5
miljoner kr år 2005 (inklusive nedskrivning av Vämöhallen) och 10,0 miljoner kr
år 2006,
5. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för utbyggnad inom
barnomsorgen om 8,0 miljoner kr år 2004 och att planera för en reserv för samma
ändamål om 10,0 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006,
6. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för bidrag till ungdomsverksamhet för eventuellt permanent ungdomscafé på Trossö om 0,5 miljoner kr år
2004 och att planera för en motsvarande reserv om 0,5 miljoner kr vardera åren
2005 och 2006,
7. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande avseende driftkostnader
för omklädningsrum på Nättraby idrottsplats om 0,1 miljoner kr år 2004 och att
planera för reserver för samma ändamål om 0,2 miljoner kr vardera åren 2005 och
2006,
8. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande avseende bidrag till
enskilda vägar om 1,0 miljoner kr år 2004 och att planera för motsvarande reserver
om 1,0 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006,
9. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för bredbandsutbyggnad
om 2,0 miljoner kr år 2004 och att planera för en motsvarande reserv om 1,0
miljoner kr år 2005,
10. att planera för en reserv till kommunstyrelsens förfogande för diverse volymoch kvalitetsökningar om 3,2 miljoner kr 2004, och att planera för motsvarande
reserver om 14,2 miljoner kr år 2005 och 17,2 miljoner kr år 2006,
11. att ställa 0,8 miljon kr årligen till kommunfullmäktiges förfogande för
kostnader för oförutsedda behov, samt
12. att ställa 0,9 miljoner kr årligen till kommunstyrelsens förfogande för kostnader för oförutsedda behov.
__ __ __
forts.
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Borgensavgifter, avkastningskrav m. m.
Kommunstyrelsens förslag finns på sidorna 76-78 i boken med vy över Stumholmen

Mats Lindbom (c) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att budgetera intäkter avseende utlåningsavgifter m.m. om 7,1 miljoner kr år
2004 och att planera för budgetering av motsvarande intäkter om 7,1 miljoner kr
vardera åren 2005 och 2006,
2. att budgetera avkastningskrav på moderbolagskoncernen om 21 miljoner kr år
2004 och att planera för budgetering av motsvarande intäkter om 21 miljoner kr
vardera åren 2005 och 2006, varav 1 miljon kr respektive år skall avse avkastningskrav på elhandeln,
3. att budgetera ett belopp om 0,2 miljoner kr år 2004 som kommunens andel i
Gullberna KB:s beräknade resultat och att planera för budgetering av motsvarande
intäkter om 0,1 miljoner kr år 2005 och 0,4 miljoner kr år 2006,
4. att budgetera en minskad kostnad för kommunens administration om 5,0
miljoner kr år 2004 och att planera för budgetering av en motsvarande minskad
kostnad för administration om 7,0 miljoner kr (ackumulerat) år 2005 och 10,0
miljoner kr (ackumulerat) år 2006, samt
5. att utöka ramen för kommunstyrelsen med 800 tkr för inrättande av befattning
som samordnare för välfärdsroteln, rotel 2, och finansiera denna ramutökning
genom en motsvarande reducering av ramarna för aktuella nämnder, barn- och
ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, handikappnämnden,
socialnämnden, kulturnämnden samt idrotts- och fritidsnämnden i förhållande till
respektive nämnds kommunbidrag.
__ __ __
forts.
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Säkerhetsmarginalen
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 79 i boken med vy från Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
Att planera för anslag om 4,0 miljoner kr vardera åren 2005 och 2006 som s.k.
säkerhetsmarginal.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Avskrivningar
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 79 i boken med vy från Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
Att uppta ett anslag om 114,0 miljoner kr år 2004 för avskrivningar och att planera
för anslag till samma ändamål om 116,1 miljoner kr år 2005 och 116,0 miljoner kr
år 2006.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Skatteintäkter och statsbidrag
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 80-87 i boken med vy från Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
Att uppta ett belopp om 2.123,9 miljoner kr år 2004 för beräknade skatteintäkter
och statsbidrag och att planera för belopp om 2.227,8 miljoner kr år 2005 och
2.329,0 miljoner kr år 2006.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Finansnetto
Kommunstyrelsens förslag finns på sidorna 17-18 och 88 i boken med vy från Stumholmen

forts.
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Kommunfullmäktige beslutar
Att uppta ett anslag om 20,7 miljoner kr år 2004 för finansiella externa kostnader
(netto) och att planera för anslag till samma ändamål om 24,0 miljoner kr år 2005
och 21,7 miljoner kr år 2006.

__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Ränta på pensionsskulden
Kommunstyrelsens förslag finns på sidan 88 i boken med vy över Stumholmen

Kommunfullmäktige beslutar
Att uppta ett anslag om 2,5 miljoner kr år 2004 för ränta på pensionsskuld och att
planera för anslag till samma ändamål om 3,0 miljoner kr vardera åren 2005 och
2006.
__ __ __

ÖVERGRIPANDE BESLUT
Yrkanden
Jan Johansson (kd), och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till fyrklöverns
tilläggsyrkande:
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en framställning till regeringen för
kompensation med anledning av utebliven finansiering av de så kallade
maxtaxereformerna inom barnomsorgen och äldreomsorgen, samt
2. att bemyndiga kommunstyrelsen arbeta fram ett förslag för genomförande av
småskalighet, minskad sjukfrånvaro samt införande av en arbetsgaranti och därmed
genomföra ramjusteringar i enlighet med fyrklöverns budgetförslag.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (sd) har yrkat att en av kommunalrådsposterna dras in.
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v) och Kent Lewén (fp) har yrkat avslag till
Jomhofs yrkande.
Proposition
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i 14 attsatser.
forts.
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Därefter ställer ordföranden proposition på fyrklöverns förslag om kompensation
för maxtaxereformerna och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka fyrklöverns
förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 31 ja-röster, tre som avstår och en
frånvarande att avslå tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 13.
Därefter avslår fullmäktige fyrklöverns yrkande om arbetsgaranti.
Fullmäktige avslår därefter Jomshofs yrkande om att dra in en av
kommunalrådsposterna.

Således beslutar kommunfullmäktige
1. att för år 2004 fastställa ett utrymme för nya investeringar om 114 miljoner kr,
varvid sådana investeringar som är kostnadsberäknade till 1 miljon kr eller mer ej
får komma till utförande utan särskilt igångsättningsbeslut av kommunfullmäktige
och sådana investeringar som är kostnadsberäknade till 0,5 – 1,0 miljon kr kräver
särskilt igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen,
2. att låta förslaget till budget bygga på antagandet, att nettolåneskulden under
2004 minskar från 647 till 626 miljoner kronor, d v s med 21 miljoner kronor,
3. att fastställa beloppsramen under 2004 för kommunstyrelsen enligt § 8 punkt 6 i
reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden),
4. att bevilja tekniska nämnden utökad kommunbidragsram enligt en trappstegsmodell motsvarande 0,5 % år 2004, 0,75 % år 2005 och 1,0 % år 2006 av de
bokförda värdena på de av kommunen ägda verksamhetsfastigheterna (vilket
motsvarar ca 4,3 miljoner kr, 6,5 miljoner kr respektive 8,7 miljoner kr de tre
aktuella åren) och att finansiera den utökade ramen genom dels ett tillskott av 1,9
miljoner kr, dels resterande belopp genom en omfördelning av medel från berörda
förvaltningar motsvarande varje förvaltnings andel av hyreskostnaderna. Tekniska
nämnden skall för respektive år presentera en plan för hur de erhållna underhållsmedlen kommer att hanteras,
5. att fastställa anslagsbindningsnivån i driftbudgeten för samtliga nämnder och
förvaltningar till nämndsvis netto, varvid undantag dock skall göras för socialbidrag och bostadsanpassningsbidrag,
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6. att vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag det är anslagsbeloppen, som gäller, tills dess att kommunfullmäktige har förändrat målsättningarna eller förändrat tilldelade medel,
7. att nämnder och styrelser själva skall svara för uppkomna negativa avvikelser
mot budgeten, varvid uppkomna negativa avvikelser överförs till nästa budgetår
och räntebelastas. (Om positiva avvikelser uppstår och nämnder och styrelser
fullgjort aktuella verksamheter etc., skall motsvarande princip gälla. Socialbidrag
och bostadsanpassningsbidrag skall undantas från ovannämnda principer),
8. att kommunens nämnder skall ha en månadsvis budgetuppföljning med prognos
till årets slut med undantag av en semestermånad,
9. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2004 inhämta uppgifter från nämnder
och styrelser för en förenklad budgetuppföljningsrapport per den 29 februari och
31 oktober, innehållande prognos för beräknat ekonomiskt utfall och vid behov
förslag till korrigeringar, samt att upprätta fullständiga delårsbokslut per den 30
april och den 31 augusti,
10. att godkänna arvodesberedningens förslag till ändring av sammanträdesarvoden för politiskt förtroendevalda i kommunen, vilket redovisas på sidan 253267 i ”Nämndernas förslag till budget 2004 och planer 2005-2006”,
11. att i övrigt godkänna och fastställa kommunstyrelsens förslag till budget för
Karlskrona kommun för år 2004, samt att uppmana samtliga berörda nämnder och
styrelser att kommungemensamt, aktivt verka för dess verkställighet när det gäller
ekonomiska resultat, mål och inriktning (i genomförandet betonas särskilt det
kommungemensamma ansvaret över förvaltnings- och nämndsgränser),
12. att godkänna föreliggande planer för år 2005-2006,
13. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
företa de siffermässiga justeringar som bedöms vara erforderliga, samt
14. att uppdra till samtliga nämnder att inom tilldelade budgetramar prioritera
behovet av åtgärder för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro.
_______
Reservationer
Ledamöterna för moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna
reserverar sig till förmån för egna yrkanden, protokollsbilaga 14.
_______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

2003.505.133

§ 134
Ensamkommande flyktingungdomar i Karlskrona
Integrationsverket har framfört önskemål om att Karlskrona kommun i
flyktingmottagandet skall motta ungdomar som kommer till Sverige utan
vårdnadshavare. S.k. kommunala grupphem finns i Göteborg, Skellefteå,
Härnösand och Uppsala. Integrationsverket har behov att utöka antalet kommuner
som kan ta emot ensamkommande ungdomar. Önskemålet är att Karlskrona
kommun skall ordna grupphem med plats för 8-10 barn/ungdomar.
Socialnämnden har vid sammanträde den 27 oktober 2003, § 161, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2003, § 163, lämnat
förslag till beslut i fyra attsatser.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag.
Peter Johansson (s) och Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jomshofs
avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att Karlskrona kommun skall ingå avtal med integrationsverket om inrättande av
ett kommunalt grupphem i Karlskrona för ungdomar med flyktingbakgrund,
2. att mottagandet av ensamkommande ungdomar i grupphemmet skall inräknas i
kommunens överenskommelse med integrationsverket om flyktingmottagande,
3. att bevilja socialnämnden utökad investeringsram med 80 000 kronor avseende
investeringar i grupphem för ungdomar med flyktingbakgrund, samt
4. att uppdra åt socialnämnden att göra överenskommelse med integrationsverket
om budget för grupphemmet.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

2003.30.102

§ 135
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Sterne Johannesson (s) har den 5 november 2003 avsagt sig uppdraget som
ledamot i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, då det enligt 23
a § i kommunallagen framgår att ledamöter och ersättare skall vara ledamot i
kommunfullmäktige.
2. Birgit Andersson (s) har med skrivelse den 3 november 2003 avsagt sig
uppdraget som ledamot i socialnämnden, ersättare i socialnämndens arbetsutskott
samt som socialnämndens representant i handikapprådet.
3. Bengt Billemyr (c) har med skrivelse den 20 november 2003 avsagt sig
uppdragen som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden samt vice ordförande i
allergikommittén.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Den valde
Valberedningens ordförande
Akten

2003.30.102

§ 136
Kommunal val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
kommunfullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Äldrenämnden
Hampus Engqvist (s) efter Hanna Jurjaks
_______
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Akterna

2003.427.701
2003.481.007
2003.482.007

§ 137
Anmälningsärenden
A. Barn- och ungdomsnämndens beslut 030924 § 102 att försöksverksamheten
med lokal styrelse med föräldramajoritet förlängs t.o.m. juni 2007
B. Komrevs utvärderingsrapport 031008 om Vårdförbundet Blekinge - Nutid och
Framtid
C. Revisionsrapport 031104 om granskning av äldrenämnden
D. Revisionsrapport 031104 om försäljning av maskiner på Thörnströmska
Gymnasiet
_______
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Akterna

2003.484.609
2003.491.510

§ 138
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan, av Richard
Jomshof (sd), samt
2. Medborgarförslag om förbud mot mopedtrafik på cykel- och gångvägar i
Hässlegården-Spandelstorp-Lyckeby, av Per Björklund.
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionen och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Akten

2003.507.041

§ 139
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om äldrenämndens ekonomi, av
Jan Johansson (kd).
_______
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§ 140
Frågor
1. Annicka Engblom (m) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande om ett
familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______

18 december 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2003
§ 140 Sammanträdets inledning – utdelning av kulturpris, världsarvsstipendium och Hilleröd
Byråds vandringspris
§ 141 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 142 Kommunala val
§ 143 Anmälningsärenden
§ 144 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 145 Justering av reglemente för utbildningsnämnden
§ 146 Begäran från MFA Sydost AB att ändra bolagsordning samt tillstånd att bilda två delägda
bolag
§ 147 Överlåtelse av aktier i MFA Sydost AB från Affärsverken AB till Karlskrona kommun
§ 148 Räddningstjänsten Östra Blekinge – Strukturella förändringar för att rätta uppkommen
obalans mellan verksamhet och ekonomi
§ 149 Principer för redovisning av investeringar
§ 150 Investeringar i nya förskolelokaler i Spandelstorp, Tving och Nättraby
§ 151 Svar på motion om gratis parkering för miljöfordon
§ 152 Svar på motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara
§ 153 Svar på interpellation om äldrenämndens ekonomi
§ 154 Sammanträdets avslutning
_______

18 december 2003

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 18 december 2003, kl 13.30-14.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)

2
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd) kl 13.30-14.30
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Inger Persson (s)
Anita Seaberg (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Siv Brorsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Lennart Svensson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Anders Ovander (m)
Lennart Hansson (c)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Siv Holmberg (s) kl 14.00-14.45
Birger Wernersson (s) kl 14.20-14.45
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp)
Ingrid Hermansson (c) kl 14.00-14.45
Andreas Reinholdson (kd)
Lennart Svantesson (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson
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Utses att justera

Anders Ovander och Jan-Anders Lindfors

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 23 december 2003, kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………… §§ 140-154
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………
Anders Ovander

Justerare

……………………………………….
Jan-Anders Lindfors

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 23 december 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
………………………………………..
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§ 140
Sammanträdets inledning - utdelning av priser
Kommunfullmäktiges ordföranden hälsar pristagarna välkommen till fullmäktige
och delar ut prischeckar och blommor till följande:
Kulturpriset
Michael Helgesson, antikvarie vid Blekinge Museum, får kulturpriset 2003 på
20.000 kronor för sin bok om vanartigt kvinnfolk. I boken har Helgesson lyft fram
de utsatta kvinnorna i 1700-talets Karlskrona. Motivering: ”För en idog insats som
författare, forskare och estradör för att levandegöra Karlskronas historia”.
Mikael Helgesson tackar fullmäktige.
Världsarvsstipendier
Gamla Carlskrona tilldelas världsarvsstipendium på 15.000 kronor, vilket tas emot
av ordföranden Jan-Erik Jansson. Föreningen har i 58 år forskat och gjort
omfattande arbeten om Karlskronas historia. Mycket av resultatet har kommit ut i
bokform och i skrifter.
Jan-Erik Jansson tackar fullmäktige på Föreningen Gamla Carlskronas vägnar.
Hilleröd Byråds vandringspris
Malin Nilsson tog emot Karlskronaidrottens samorganisations vandringspris för
sina lysande insatser i luftpistolskytte. I år har Malin Nilsson, som är 14 år, erhållit
två SM-tecken och blev sjua i uttagningen till EM. Malin Nilsson är idag rankad
som en av de sex främsta i landet i åldersklassen upp till 20 år.
Malin Nilsson tackar och mottager den ärofyllda vandringspokalen som tidigare
vandrat runt bland många av Karlskronas toppidrottsmän och kvinnor.
_______
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Berörd nämnd
Kommunala uppdrag
Akten

6

2003.30.102

§ 141
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Christer Carlsson (v) har med skrivelse den 24 november 2003 avsagt sig
uppdragen som ersättare i socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott,
2. Åke Svensson (s) har med skrivelse den 10 december 2003 avsagt sig uppdraget
som ordförande i äldrenämnden från och med den 18 december 2003,
3. Peter Johansson (s) har med skrivelse den 11 december 2003 avsagt sig
uppdraget som ordförande i socialnämnden från och med 1 februari 2004,
4. Birgitta Ståhl (m) har med skrivelse den 12 december 2003 avsagt sig uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige, fullmäktiges valberedningen och socialnämnden, samt
5. Ann-Louise Trulsson (m) har med skrivelse den 18 december 2003 avsagt sig
uppdraget som ledamot i äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Berörd nämnd
Kommunala uppdrag
Valberedningens ordförande
De valda
Akten

7

2003.30.102

§ 142
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och med
den 31 december 2006:
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Vice ordförande Patrik Enstedt (s) efter Sterne Johannesson
Äldrenämnden
Ordförande Peter Johansson (s) efter Åke Svensson
Ledamot Camilla Brunsberg (m) efter Ann-Louise Trulsson
Socialnämnden
Ledamot Ann-Louise Trulsson (m) efter Birgitta Ståhl
Ledamot Lena Åberg (s) efter Birgit Andersson
Ersättare Lars Ericson (s) efter Lena Åberg
Ersättare Åsa Gyberg-Karlsson (v) efter Christer Carlsson
_______
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Akterna

2003.155.042
2003.508.406
2003.509.406
2003.41.214
2003.387.214
§ 143
Anmälningsärenden
A. Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2003
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 031112, § 331, att fastställa taxor för
kommunens verksamhet inom miljöbalkens område. Taxorna gäller från den
1 januari 2004
C. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 031112, § 330, taxa för år 2004 för
verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen om brandfarliga och
explosiva varor
D. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 031112, § 316, att i enlighet med
kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av fastigheten
Karlskrona 3:3, Rosenholm
E. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 031112, § 319, att i enlighet med
kommunfullmäktiges delegation anta detaljplanen för del av fastigheten
Munspelet 1 och 2.
_______
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Akterna

9

2003.537.106
2003.557.106
2003.558.628
2003.560.109

§ 144
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om ett familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona, av Annicka Engblom
(m),
2. Motion om ansvar för uppväxande generationer i samordningsorgan mot barnoch ungdomsbrottslighet, av Jan Johansson (kd),
3. Motion om plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare för
information till vuxna, av Eva-Britt Dahlström (s), samt
4. Medborgarförslag om rätten för demokratiskt valda politiker att delta i
informationsaktiviteter i skolor, av Barbro Björklund.
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Utbildningsnämnden
Kommunal författningssamling
Akten

2003.462.003

§ 145
Justering av reglemente för utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 16 oktober 2003, § 83, lämnat
förslag till beslut. I nämndens reglemente § 4 står det att nämnden skall verka för
en fortlöpande förenkling och effektivisering av sin verksamhet och i linje med
detta föreslås en justering av § 7, fjärde stycket.
Nuvarande lydelse: I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Förslag till ny lydelse: I undantagsfall får kallelse ske med kortare varsel eller på
annat sätt. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd
med 1:e och 2:e vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträde. Om ordföranden beslutar att sammanträde ställs in eller
ändrar tid skall ordföranden skyndsamt tillse att nämndens ledamöter informeras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2003, § 175,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att godkänna föreslagen justering i utbildningsnämndens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
AB Karlskrona Moderbolag
Kommunal författningssamling
Akten

2003.546.107

§ 146
Begäran från MFA Sydost AB att ändra bolagsordning samt tillstånd att
bilda två delägda bolag
AB Karlskrona Moderbolag har med skrivelse den 20 oktober 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag i ärendet.
Affärsverken har erhållit en begäran från MFA Sydost AB:s styrelse att dels få
tillstånd att ändra bolagsordningen, dels få tillstånd att bilda två nya delägda bolag.
MFA Sydost AB har ett flertal år diskuterat en utökad verksamhet, vilket innebär
att bolaget också skulle ta ansvar för att behandla farligt avfall. Nuvarande bolagsordning innefattar inte behandling av farligt avfall.
Bolagets begäran avser nu bildande av två delägda bolag. Ett bolag för behandling
av förorenat vatten som skall etableras i Vetlanda och ett bolag för behandling av
förorenad jord med etablering i Åseda. Syftet är bland annat att därmed kunna
minska transporterna genom Sverige.
Ärendet skall, enligt bolagsordningen, underställa Karlskrona kommunfullmäktige
för beslut. AB Karlskrona Moderbolag delar Affärsverken ställningstagande enligt
skrivelse den 22 september 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2003, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka MFA Sydost AB:s förslag till ändring av bolagsordningen, samt
2. att avstyrka MFA Sydost AB:s förslag att bilda nya dotterbolag med motivering
att bolaget inte har visat förutsättningarna för att starta verksamheten i nuvarande
bolagsform.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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VD Karlskrona Moderbolag
Affärsverken Karlskrona AB
Ekonomienheten
Akten

2003.546.107

§ 147
Överlåtelse av aktier i MFA Sydost AB från Affärsverken AB till Karlskrona
kommun
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. MFA Sydost AB ägs av 15 kommuner i Blekinge och
Kronobergs län. Karlskronas andel av aktieposten är 15,8 % och den ägs av
Affärsverken AB. I bolagsordningen anges att bolagets verksamhet är att ansvara
för insamling, mellanlagring och transport av farligt avfall samt därmed förenlig
verksamhet. MFA Sydost AB föreslår i sin skrivelse en ändring av bolagsordningen så att bolagets verksamhet även kan omfatta behandling av farligt avfall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2003, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka att Karlskrona kommun, Kommunstyrelsen, övertar Karlskrona
aktieandel i MFA Sydost AB från Affärsverken AB,
2. att utse samordnare Roger Lindberg till Karlskrona kommuns representant i
MFA Sydost AB,
3. att överta aktierna i MFA Sydost AB från Affärsverken AB för 1,5 mkr, samt
4. att köpeskillingen finansieras genom ny upplåning inom kommunen (inom den
kommunala koncernen sker dock ingen nyupplåning efter det enbart handlar om
interna transaktioner).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunstyrelsen
Akten

2003.318.170

§ 148
Räddningstjänsten Östra Blekinge - Strukturella förändringar för att rätta
uppkommen obalans mellan verksamhet och ekonomi
Räddningstjänstförbundet har långsiktigt en ekonomisk obalans om 2 mkr. Förslag
till förändringar inför budgetår 2004 omfattar kostnadsreduceringar med 1,2 mkr.
Inför budgetåret 2005 måste resterande obalans lösas vilket förbundet återkommer
till under 2004. Förbundet har lämnat förslag till medlemskommunerna om
följande förändringar inför 2004:
•
Bemanningen av räddningsstyrkan i Holmsjö och Eringsboda ändras
från 1+4 till 1+2
•
Rökdykarkompetensen skall upprätthållas men planeras ske först efter
ytterligare styrka nått brandplatsen
•
Heltidsstyrkan reduceras under helger och nätter till 12 man, övriga tider
är minimistyrkan 13 man.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att undersöka effekterna av en
eventuell reducering av de administrativa tjänsterna som förbundet köper från
kommunen. Detta regleras genom avtal och ersättningen är 500 tkr per år.
Effekterna beskrivs i särskilt PM varvid föreslås att ett nytt avtal tecknas inför
budgetåret 2005 om administrativa tjänster. Under hand har diskuterats en
förändring av tjänsternas omfattning och en minskning av ersättning om ca 100200 tkr. Denna minskning kan utgöra en del i den obalans som förbundet har att
rätta till inför 2005.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2003, § 180, för egen
del beslutat
Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför budgetarbetet för år 2005,
i samråd med Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, teckna avtal
om administrativa tjänster inom de i skrivelsen angivna ramarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2003, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bemanningen av räddningsstyrkan i Holmsjö och Eringsboda ändras från 1+4
till 1+2 (-600 tkr),
2. att rökdykarkompetensen skall upprätthållas, men planeras ske först efter att
ytterligare styrka nått brandplatsen,
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3. att förbundets heltidsstyrka skall kunna reduceras, under helger och nätter, till
12 man. Övriga tider skall ministyrkan vara 13 man (-600 tkr), samt
4. att modern teknisk utrustning t.ex. skärsläckare och högtrycksfläkt investeras i
Holmsjö.
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp), KarlGösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd), Günter Dessin (v) och Richard Jomshof
(sd), yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för utarbetande av
alternativa förslag till finansiering och/eller förändringar av Räddningstjänsten.
Björn Gustavsson (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för utarbetande av alternativa
förslag till finansiering och/eller förändringar av Räddningstjänsten.
_______
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Kommunens revisorer
Ekonomienheten
Samtliga förvaltningar
Akten

2003.547.040

§ 149
Principer för redovisning av investeringar
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. År 1994 antog kommunstyrelsen principer för
redovisning av investeringar. Sedan dess har det skett en utveckling inom
lagstiftning, teknik och praxis. En översyn av dessa principer har därför skett där
förtydliganden av lagstiftning och praxis samt praktiska anpassningar görs.
Karlskrona kommuns revisorer har påpekat att reglerna för redovisning av
investeringar upplevs som oklara ute i verksamheten. Bland annat varierar
beloppsgränser för aktivering och tidpunkt för påbörjande av avskrivningar kraftigt
mellan förvaltningarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2003, § 181,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna bilagda principer för redovisning av investeringar, samt
2. att överlämna dessa principer till kommunens revisorer.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2003.494.611

§ 150
Investeringar i nya förskolelokaler i Spandelstorp, Tving och Nättraby
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 september 2003, § 66, lämnat
beslutsförslag. För att tillgodose det fortsatt kraftigt utökade behovet av kommunal
barnomsorg behöver barn- och ungdomsnämnden snarast få tillgång till ytterligare
förskolelokaler.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Som en lösning för en del av dessa behov föreslår
tekniska nämnden i samråd med barn- och ungdomsnämnden att förskolelokaler
tillskapas på tre olika geografiska orter i kommunen. Det gäller dels en nybyggnad
vid Spandelstorps befintliga förskola/grundskola, dels en tillbyggnad av befintlig
förskola i Tving och dels en ombyggnad (alternativt nybyggnad) vid Villa Fehr i
Nättraby.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2003, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för utbyggnad av Spandelstorps fritidshem/skola anslå 8,0 mkr,
2. att för tillbyggnad av befintlig förskola i Tving anslå 1,2 mkr,
3. att för ombyggnad/nybyggnation av Villa Fehr i Nättraby till
förskoleverksamhet anslå 6,0 mkr,
4. att det sammanlagda investeringsbeloppet om 15,2 mkr täcks genom en fullt ut
motsvarande omdisposition av medel från under tekniska nämnden upptagen
investeringsreserv för förskolelokaler i budget 2004,
5. att de till följd av investeringarna uppkommande drift- och hyreskostnaderna
skall rymmas inom barn- och ungdomsnämndens tilldelade budgetram för år 2004
och framgent, samt
6. att samtidigt bevilja tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för de
tre projekten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2003.44.514

§ 151
Svar på motion om gratis parkering för miljöfordon
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2003, § 4, av Jan
Johansson (kd). Motionären föreslår, eftersom Karlskrona strävar efter att vara en
miljövänlig kommun, att kommunen inför gratis parkering för miljöfordon för de
kommunala parkeringsplatserna (inkl parkeringshus).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2003, § 70, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2003, § 184,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att gratis parkering för miljöfordon skall införas,
2. att uppdra till tekniska nämnden att fastställa lokala trafikföreskrifter och övriga
regler för miljöfordon, samt
3. att motionen härmed är besvarad.
Jan Johansson (kd), Carl-Göran Svensson (m), Frank Alsén (sd) och Gerthie
Olsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2002.384.730

§ 152
Svar på motion om ett helhetsgrepp på äldreomsorgen i Fågelmara
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2002, § 103, av
Mats Lindbom (c). Motionären föreslår att äldrenämnden skall få i uppdrag att
utreda och låta bygga ett äldreboende i Fågelmara enligt förslag om helhetssyn och
samverkan mellan hemtjänst och äldreboende i Fågelmara.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2003, § 75 återremitterat
ärendet för fortsatt beredning.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 24 september 2003, § 84, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämndens sammantagna bedömning är att det i nuläget inte är
aktuellt med en utbyggnad av särskilt boende i Fågelmara. Behoven är i nuläget
och enligt prognos bedöms inte relativt sätt vara tillräckligt omfattande för att
resurser skall prioriteras till detta ändamål. De som har behov av särskilt boende
kommer i möjligaste utsträckning få detta tillgodosett genom platser i Jämjö.
Avståndet och de allmänna kommunikationerna mellan Jämjö och Fågelmara
bedömer nämnden som rimliga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2003, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Lindboms
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att avslå motionen.
_______
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Akten

2003.507.041

§ 153
Svar på interpellation om äldrenämndens ekonomi
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 26-27 november 2003, av Jan Johansson (kd).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 25 november 2003 svarat på
interpellationen.
I ärendet yttrar sig Jan Johansson (kd) och Mats Johansson (s).
_______
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§ 154
Sammanträdets avslutning
Företrädare för Wämö Center tackar fullmäktige för det gångna året och
överlämnar blommor till presidiet.
Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för det gångna årets arbete.
Debattlustan är god och tempot bra, och så kommer det att bli även nästa år.
Ordföranden önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
1:e vice ordföranden Börje Nilsson (s) önskar ordföranden och hans familj en
trevlig och avkopplande helg.
_______

29 januari 2004

1

πÄrendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2004
§1

Ny ledamot och ny ersättare i fullmäktige

§2

Avsägelser av kommunala uppdrag

§3

Kommunala val

§4

Anmälningsärenden

§5

Inkomna motioner

§6

Inkomna interpellationer

§7

Förslag till ändring av belopp avseende direktupphandling vid lågt värde utan ramavtal

§8

Demokratiutredningens förslag

§9

Uppsägning av avtal om mellankommunal kostnadsutjämning i Blekinge

§ 10

Försäljning av skogsfastigheter

§ 11

Försäljning av Sjöbladhsskolan, fastigheten Sjöbladh 14

§ 12

Fastställande av investeringsram och investeringsinriktning för de kommunägda företagen
för år 2004

§ 13

Skolplan för Karlskrona kommun 2004-2006

§ 14

Förslag till revidering av trafikreglering för Ronnebygatan

§ 15

Svar på motion om inrättande av jourskolor i Karlskrona

§ 16

Frågor

§ 17

Svar på interpellation om AB Karlskronahems flyttningsersättningar i kv. Adlersten

§ 18

Svar på interpellation om kommunala bostäder

§ 19

Svar på interpellation om kommunens policy för bolag och ev. jäv i samband med
ekonomisk uppgörelse med AB Karlskronahem

_______

29 januari 2004

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 29 januari 2004, kl 13.30-17.55

Beslutande

Ordförande
2;e vice ordf.
ledamöter

Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) inte § 13 på grund av jäv
Mats Johansson (s) kl 13.30-15.40 §§ 1-12
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s) kl 13.30-16.55 §§ 1-15
Lena Ryge (s) kl 13.30-17.05 §§ 1-15
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Patrik Enstedt (s) kl 13.30-16.15 §§ 1-13
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s) kl 13.30-16.15 §§ 1-13
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m) kl 13.30-16.15 §§ 1-13
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp) kl 13.30-16.35 §§ 1-14
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl 13.30-16.35 §§ 1-14
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd) kl 13.30-17.45 §§ 1-17
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.45 §§ 1-14
Camilla Persson (v) kl 13.30-17.05 §§ 1-16
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Siv Holmberg (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Lennart Svensson (s)
Åke Håkansson (s)
Birger Wernersson (s) kl 16.15-17.55 §§ 14-19
Anita Seaberg (s) kl 16.15-17.55 §§ 14-19
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 16.15-17.55 §§ 14-19
Eva Abramsson (m) ärende 13 m.a.a. jäv
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp) kl 16.55-17.55 §§ 16-19
Ingrid Hermansson (c) kl 16.55-17.55 §§ 16-19
Andreas Reinholdson (kd) kl 13.30-16.30 §§ 1-14
Lennart Svantesson (kd)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Birger Wernersson (s) kl 13.30-16.15
Anita Seaberg (s) kl 13.30-16.15
Eva Abramsson (m) kl 13.30-15.50
Hans-Göran Håkansson (fp) kl 15.15-16.55
Lennart Hansson (c) kl 13.30-16.35
José Espinoza B (mp)

Tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson
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Utses att justera

Bo Löfgren och Inger Fölster

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 5 februari 2004, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………… §§ 1-19
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Börje Nilsson

Justerare

…………………………………………….
Bo Löfgren

Justerare

…………………………………………….
Inger Fölster

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 februari 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
…………………………………
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§1
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har vid sammanträde den 16 januari utsett Lars-Göran Forss (m) till
ledamot och Anna Ottosson (m) till ny ersättare.
Ordföranden hälsar dem välkommen till fullmäktige.
______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

6

2004.9.023

§2
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Niklas Olsson (s) har med skrivelse den 7 januari 2004 avsagt sig uppdraget som
ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelsen.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

7

2004.9.023

§3
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och med
den 31 december 2006:
Socialnämnden
Ordförande Jan-Anders Lindfors (s) från den 1 februari 2004, efter Peter Johansson
Äldrenämnden
Ersättare Ann-Marie Branje (m) efter Camilla Brunsberg
Utbildningsnämnden
Christina Kristensson (s) efter Niklas Olsson
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Catarina Olsson (c) efter Bengt Billemyr
Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot Carl-Göran Svensson (m) efter Birgitta Ståhl
Ersättare Jan Lennartsson (m) efter Carl-Göran Svensson
Blekinge Museum
Revisorersättare Mats Nilsson (s)
_______
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Akterna

8

2000.338.109
2003.566.346

§4
Anmälningsärenden
A. Barn- och ungdomsnämndens beslut 031217, § 130, om föräldrautbildning i
barn- och ungdomsnämndens verksamheter
B. Tekniska nämndens delegeringsbeslut 031216, § 87, om anpassning av taxor
till allmän prisutveckling år 2004
_______
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Akterna

9

2004.20.611
2004.34.024

§5
Inkomna motioner
1. Motion om kommunalt självstyre att själva bestämma subventionerna inom
barnomsorgen, av Tommy Olsson (kd) och Jan Johansson (kd), samt
2. Motion om utbetalning av semesterlön i juni månad för den som så önskar, av
Eva-Britt Dahlström (s).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten

2004.35.026

§6
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Christina Mattisson om arbetssituationen i
våra skolor, av Jan-Olof Petersson (fp).
_______
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Kommunrevisionen
Ekonomienheten
Upphandlingsenheten
Samtliga nämnder/bolag
Akten

2003.396.007

§7
Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och
direktupphandling
Karlskrona kommuns förtroendevalda revisorer har med skrivelse den 16 september 2003 översänt granskning i rubricerade ärende. Revisorerna vill särskilt göra
kommunstyrelsen uppmärksam på att det saknas rutiner för beviljande av anstånd
med betalning av fakturor. Regelverk och rutiner bör snarast fastställas och implementeras. Vidare vill revisorerna uppmärksamma kommunstyrelsen på att de
fastställda rutinerna avseende upphandlingar inte följs. Styrelsen bör påtala
behovet av att kommunens riktlinjer följs dels för att kunna göra bra inköp och
spara skattemedel och dels för att säkerställa att LOU inte åsidosätts.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen delar revisionens
uppfattning att det är en brist att det saknas enhetliga och skriftliga rutiner kring
hur man skall hantera anstånd med betalning av fakturor. När det gäller enhetligheten i tillämpning av påminnelser, kreditvillkor m.m. delar vi revisionens uppfattning att större enhetlighet bör tillämpas mellan kommunens förvaltningar.
Kommunledningsförvaltningen delar också revisionens uppfattning om att fastställda rutiner avseende upphandlingar inte följs. För att råda bot på denna brist
planeras nu utbildningsaktiviteter som bland annat har till syfte att eliminera de
påtalade bristerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 4, för egen del
beslutat
1. att överlämna kommunledningsförvaltningens skrivelse som svar på
ovannämnda revisionsrapport,
2. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att senast i juni månad 2004 ha
utarbetat ett förslag till policy för betalningsanstånd, samt
3. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram uppföljningssystem med
syfte att möjliggöra kontroll över hur upphandlingsreglerna tillämpas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 4, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att höja beloppen avseende § 5 ”Direktupphandling vid lågt värde utan
ramavtal” i kommunens reglemente för upphandling från ett basbelopp till tre
basbelopp, vad avser vara eller tjänst, och från två basbelopp till fem basbelopp
avseende upphandling av konsulttjänster, samt
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2. att vid direktupphandling mellan ett och tre basbelopp, vad avser vara eller
tjänst, och mellan två till fem basbelopp, vad avser konsulttjänster, alltid skall ske
på ett sådant sätt att minst tre leverantörer tillfrågas. Anbudsförfrågan, lämnade
bud och beslutsskälen skall skriftligen dokumenteras. Den anställde som ansvar för
upphandlingen skall underteckna beslutsdokumentet. Vidare skall närmast
överordnad skriftligen godkänna upphandlingen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Arvodesberedningen
Fullmäktiges presidium
Akten

1999.696.100

§8
Demokratiutredningens förslag
Demokratiutredningen har tidigare lämnat sitt förslag till kommunstyrelsen, som
behandlade detta den 6 februari 2001. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat
om fyra av demokratiutredningens förslag. Resterande förslag, har efter en bred
remiss beretts av kommunledningsförvaltningen i samråd med kommunfullmäktiges presidium.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 december 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag i 13 attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 11, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i 13 attsatser.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till arvodesberedningen att utarbeta förslag till arvode och regler för
kommunfullmäktigeledamöters arbetsplatsbesök,
2. att avslå förslag om allmänhetens frågestund vid varje kommunfullmäktigemöte,
3. att överlämna demokratiutredningens förslag om ungdomsfullmäktige till
ungdomsrådet för fördjupad beredning och eventuellt förslag till förändring,
4. att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att årligen inventera
kommunfullmäktigeledamöternas utbildningsbehov och genomföra erforderlig
kompletterande utbildning,
5. att avslå förslag om partivis placering av ledamöterna i fullmäktigesalen,
6. att i avvaktan på nya tekniska lösningar avslå förslaget om att sända
kommunfullmäktige på Internet,
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7. att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra åtgärder så att kommunens
arbetssätt vitaliseras genom att fortlöpande informera invånarna om vad som sker
inom nämndens ansvarsområde,
8. att projektet för stadsmiljöprogram används som referensprojekt för att utveckla
ökad medborgardialog,
9. att uppdra till samtliga nämnder att kontrollera att nämndens planer och policy
dokument finns publicerade på kommunens hemsida,
10. att avslå förslag om ytterligare reglering av politisk information i bibliotek och
skolor,
11. att erbjuda de ledamöter i fullmäktige som saknar e-post en gemensam epostadress,
12. att uppdra till utbildningsnämnden att ändra SFI-undervisningen så att
samhällsinformation och värdegrundande kunskaper i väsentlig omfattning ingår,
samt
13. att övriga förslag från demokratiutredningen lämnas utan ytterligare åtgärd.
_______
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Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Ronneby kommun
Ekonomienheten
Akten

2003.553.740

§9
Uppsägning av avtal om mellankommunal kostnadsutjämning
Riksdagen har den 13 november 2003 fattat beslut om att från den 1 mars 2004
införa ett nytt separat och nationellt utjämningssystem för kommunernas LSSkostnader. Beslutet innebär också att nuvarande (kvarvarande) länsvisa mellankommunala utjämningssystem i princip samtidigt skall upphöra. De närmare
formerna härför måste dock beslutas av berörda kommuner i respektive län.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 december 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 13, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att Karlskrona kommun med hänvisning till beslut om nytt nationellt
utjämningssystem från den 1 januari 2004 säger upp nuvarande avtal om
mellankommunalt utjämningssystem för LSS-kostnader i Blekinge län.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2003.552.253

§ 10
Försäljning av skogsfastigheter
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att sälja inte tätortsnära skogsfastigheter.
I en första etapp har tre skogsskiften utbjudits till försäljning. Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 12 december 2003 lämnat yttrande och beslutförslag.
Områdena omfattar tillsammans ca 210 hektar skogsmark.
Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare och genomförts medelst
anbudsförfarande.
Jäv
Carl-Göran Svensson (m) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 14, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att fastigheten Karlskrona Lösens-Älmtamåla 2:2 samt del av fastigheten
Karlskrona Lösens-Älmtamåla 2:3, vilken efter lantmäteriförrättning inreglerats i
Karlskrona Lösens-Älmtamåla 2:2, överlåts och försäljs mot en köpeskilling av
tremiljonerfemhundratusen (3 500 000) kronor,
2. att fastigheterna Karlskrona Långelycke 1:4 och Karlskrona Germundsmåla 1:9,
överlåts och försäljs mot en köpeskilling av enmiljonsjuhundrasjuttiosjutusen (1
777 000) kronor, samt
3. att del av fastigheterna Karlskrona Vedeby 2:3, 13:1 och 22:1 samt del av
Karlskrona Vedebylund 1:1, vilka efter lantmäteriförrättning erhåller beteckningen
Karlskrona Vedeby 22:1, samt fastigheten Karlskrona Biskopsberg 2:1, överlåts
och försäljs mot en köpeskilling av enmiljonniohundrafemtiotusen (1 950 000)
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2003.551.253

§ 11
Försäljning av Sjöbladhsskolan, fastigheten Sjöbladh 14
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att sälja rubricerade fastighet. Fastigheten
annonserades ut för försäljning i februari-mars 2003. Vid anbudsöppningen
framkom att Byggadministratören i Blekinge AB lämnat förmånligast anbud, med
en anbudssumma om 4 300 000 kronor. Anbudsgivarens avsikt är att bygga om
skolbyggnaderna till bostadsrättslägenheter.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 12 december 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag i ärendet. Fastigheten har använts som skol- och kontorsändamål och omfattas av detaljplan fastställd 1948 som medger område för allmänt
ändamål. Vid ändrad användning av fastigheten krävs en detaljplaneändring. Den
tilltänkte köparen är angelägen att påbörja arbetena med ombyggnaden av fastigheten snarast möjligt, varvid ett planuppdrag har lämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen och en skyndsam handläggning har efterfrågats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 15, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande försäljning av Sjöbladh 14 till Byggadministratören i
Blekinge AB för en köpeskilling om fyramiljonertrehundratusen (4 300 000)
kronor enligt upprättat köpeavtal, samt
2. att för egen del hemställa hos miljö- och byggnadsnämnden att skyndsamt
genomföra en planändring enligt ovan för fastigheten Sjöbladh 14.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunens bolag
Ekonomienheten
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

2003.215.041

§ 12
Fastställande av investeringsram och investeringsinriktning för de kommunägda företagen år 2004
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för år 2003 att styrningen
av de kommunägda företagens investeringar skall preciseras på ett tydligare sätt än
vad som gällt före år 2003. Styrningen skall dels avse total investeringsnivå med
uppdelning per bolag dels ange investeringsinriktningen inom respektive företag.
AB Karlskrona Moderbolag har nu lagt ett förslag som omfattar samtliga
kommunens företag. Inklusive redan beslutad upplåning uppgår beräknade internt
tillförda medel för år 2004 till 186,3 mkr (121,3 internt tillförda medel + 65,0
redan beslutad upplåning). Om bolagens upplåning inte skall öka ytterligare måste
således investeringsutgifterna under år 2004 begränsas till 186,9 mkr. Det förslag
som moderbolaget avlämnat omfattar investeringar om 196,2 mkr.
Enligt det förslag som här presenteras föreslås att de investeringar som
Affärsverken upptagit under affärsområdet kommunikationsnät skall utgå. Totalt
investeringsbelopp skall således begränsas till 188 mkr. Aktuella siffror för såväl
internt tillförda medel som investeringsvolymer framgår av sidan 1 i bilagda
förteckning över ”Bolagens investeringsbudgetar 2004”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 16, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa total investeringsram för de kommunägda företagen till 188 mkr för
år 2004 i enlighet med bifogade investeringsbudgetar med justering enligt ovan för
affärsområdet kommunikationsnät, samt
2. att bevilja igångsättningstillstånd för aktuella investeringsobjekt inom
respektive affärsområde för Affärsverken Karlskrona AB.
Yrkanden
Mats Johansson (s) med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och den borgerliga
gruppen, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet: att ge
Affärsverksstyrelsen möjlighet att omdisponera investeringar mellan affärsområden som inte har monopol. Att detta skall rapporteras till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Bo Löfgren (fp), Jan Johansson (kd) och Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Mats Johanssons m.fl.
tilläggsyrkande.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att fastställa total investeringsram för de kommunägda företagen till 188 mkr för
år 2004 i enlighet med bifogade investeringsbudgetar med justering enligt ovan för
affärsområdet kommunikationsnät,
2. att bevilja igångsättningstillstånd för aktuella investeringsobjekt inom
respektive affärsområde för Affärsverken Karlskrona AB, samt
3. att ge Affärsverksstyrelsen möjlighet att omdisponera investeringar mellan
affärsområden som inte har monopol, samt att detta skall rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunal författningssamling
Akten

2003.461.610
2003.515.600

§ 13
Skolplan för Karlskrona kommun åren 2004-2006
”I alla kommuner skall det finnas av kommunfullmäktige antagen skolplan som
visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen
skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de
nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall kontinuerligt följa
upp och utvärdera skolplanen.” Skollagen 2 kap 8 §.
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har skrivit skolplaner för
respektive ansvarsområde enligt nämndsbeslut. Enligt uppdrag har gemensam
inledande text tagits fram.
Utbildningsnämnden den 16 oktober 2003, § 84
Barn- och ungdomsnämnden den 22 oktober 2003, § 110
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 18, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämndens skolplaner, samt
2. att anta gemensamt inledande dokument.
Jäv
Gunilla Ekelöf (fp) anmäler delikatessjäv och lämnar salen. Deltar inte i beredning
eller beslut i detta ärende.
Yrkanden
Ingegerd Holm (s), Markus Alexandersson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Günter
Dessin (v), Christina Mattisson (s), Björn Gustavsson (mp) och Magnus Johansson
(s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Olof Petersson (fp), Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c). Tommy Olsson
(kd), Maria Persson (c), Richard Jomshof (sd) och Lars-Göran Forss (m) yrkar
bifall till fyrklöverns förslag, protokollsbilaga 2.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot fyrklöverns
förslag till skolplan och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag till skolplan röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 32 nej-röster, två som avstår och tre
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, protokollsbilaga 1.
Reservationer
Folkpartiet Liberalernas, moderata samlingspartiets, centerpartiets, kristdemokraternas och sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig till förmån för eget
yrkande (fyrklöverns förslag), protokollsbilaga 2.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att anta barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämndens skolplaner, samt
2. att anta gemensamt inledande dokument.
_______

29 januari 2004 22

Tekniska nämnden
Akten

2003.486.511

§ 14
Trafikreglering för Ronnebygatan gällande varuleveranser kvällstid
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2001, § 108, att försörjningstrafiken
regleras till och från Ronnebygatan mellan kl 05.00-11.00 med undantag av
transporter med färdtjänst.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2003, § 71, beslutat
föreslå kommunfullmäktige att varuleveranser till gågatan även får ske på kvällstid
kl 18.00-21.00 samt att uppdra åt tekniska nämnden att ändra lokala trafikföreskrifter i enlighet med första attsatsen.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2004 föreslagit att
kommunstyrelsen skall avslå tekniska nämndens förslag med förslag att dispens
kan sökas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 17, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att dispens från gällande bestämmelser avseende trafikregleringen på
Ronnebygatan, den del som är gågata, kan sökas hos tekniska förvaltningen om
särskilda skäl finns.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

2003.238.620

§ 15
Svar på motion om inrättande av jourskolor i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av
Richard Jomshof (sd). Motionären vill att fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna kring att i Karlskrona inrätta jourskola
för stökiga elever enligt den modell som diskuterats i Stockholm.
Remissyttranden
Utbildningsnämnden den 16 oktober 2003, § 85
Barn- och ungdomsnämnden den 19 november 2003, § 118
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 december 2003
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Barn- och ungdomsnämnden
anser att kommunen erfarenhetsmässigt redan i nuläget har goda möjligheter att i
särskilda fall låta en elev byta till annan skola (genom samarbete mellan skolorna
samt genom tillgång till Resursskolorna). I kommunen finns god kompetens vad
gäller utredningsförfarande i elevvårdsorganisationen (kombination av lokal och
central elevvård samt Svarte Petter-projektet). Utbildningsnämnden anser inte att
det finns något behov av jourskolor i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2004, § 19, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) och Frank Alsén (sd) yrkar bifall till motionen.
Markus Alexandersson (s), Jan-Olof Petersson (fp) och Bo Löfgren (fp) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om avslag till
motionen mot Richard Jomshofs m.fl. yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______
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§ 16
Frågor
1. Kent Lewén (fp) frågar kommunalrådet Christina Mattisson om kompensation
till utbildningsnämnden för merkostnader p.g.a. flyttning av administrativ ledning
till kommunhuset.
Christina Mattisson (s) svarar.
2. Carl-Göran Svensson (m) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om
Naturvårdverkets och Fiskeriverkets förslag att göra Torhamns skärgård till
naturreservat.
Gerthie Olsson (s) svarar.
3. Jan-Olof Petersson (fp) frågar kommunalrådet Christina Mattisson om hur långt
ärendet kommit med den donerade kikare på Bryggarberget.
Christina Mattisson (s) svarar.
_______
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Akten

2004.2.107

§ 17
Svar på interpellation om AB Karlskronahems flyttningsersättningar i kv.
Adlersten
Interpellationen ställdes vid dagens sammanträde till ordföranden i Karlskronahem
AB, av Karl-Gösta Svenson (m).
Hans-Olof Månsson (s) har med skrivelse den 9 januari 2004 svarat på
interpellationen.
I ärendet yttrar sig Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp) och Hans-Olof
Månsson (s).
_______

29 januari 2004 26

Akten

2004.7.282

§ 18
Svar på interpellation om kommunala bostäder
Interpellationen ställdes vid dagens sammanträde till tekniska nämndens
ordförande, av Carl-Göran Svensson (m).
Percy Blom (s) har med skrivelse den 25 januari 2004 svarat på interpellationen.
I ärendet yttrar sig Carl-Göran Svenson (m) och Percy Blom (s).
_______
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Akten

2004.24.100

§ 19
Svar på interpellation om kommunens policy för bolag och ev. jäv i samband
med ekonomisk uppgörelse med AB Karlskronahem
Interpellationen ställdes vid dagens sammanträde till kommunalrådet Gerthie
Olsson (s), av Karin Brunsberg (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 27 januari 2004 svarat på
interpellationen.
I ärendet yttrar sig Karin Brunsberg (m) och Gerthie Olsson (s).
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 februari 2004, kl 13.30-16.55

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s) kl 13.30-16.15 §§ 20-30
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-16.30 §§ 20-30
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s) kl 13.30-16.40 §§ 20-29
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s) kl 13.30-16.25 §§ 20-30
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s) kl 13.30-16.25 §§ 20-30
Ingegerd Holm (s) ej § 23 p.g.a. jäv
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s) kl 13.40-16.45 §§ 23-31
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m) ej § 23 p.g.a. jäv
Kent Lewén (fp)
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Bo Löfgren (fp) kl 13.40-16.30 §§ 23-30
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-16.40 §§ 20-31
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp) kl 13.30-15.00 §§ 20-26
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl 13.30-15.00 §§ 20-26
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Jan Johansson (kd) ej § 23 p.g.a. jäv
Evy Andréasson (kd) ej § 23 p.g.a. jäv
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.20 §§ 20-30
Camilla Persson (v) kl 13.30-15.25 §§ 20-26
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp) kl 13.30-16.25 §§ 20-30
Tjänstgörande

ersättare

Siv Brorsson (s)
Lennart Svensson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 13.30-16.20 §§ 20-30
Lisbeth Bengtsson (s) kl 13.30-13.40 §§ 20-22
Anders Ovander (m) kl 13.30-16.40 §§ 20-31
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp) kl 13.30-13.40 §§ 20-22 samt
kl 15.15-16.55 §§ 27-32
Ingrid Hermansson (c) kl 15.15-16.55 §§ 27-32
Andréas Reinholdson (kd) kl 13.30-16.30 §§ 20-30
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s)
John-Erik Danerklint (s) kl 13.30-16.30
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s) kl 13.30-16.00
Per-Anders Nygård (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl 13.40-16.30
Siv Holmberg (s) kl 13.30-15.00
Eva Abramsson (m) kl 13.30-16.25
Anna Ottosson (m)
Börje Dovstad (fp) kl 13.30-16.40
Kerstin Frändebo (c) kl 13.30-16.30
Lennart Hansson (c) kl 13.30-16.30
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Lennart Svantesson (kd) kl 14.10-16.30
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 14.10-16.30
José Espinoza B (mp) kl 13.30-16.30
Eva Röder (fp) kl 13.40-15.15
Tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Eva Ottosson och Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 4 mars 2004, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………. §§ 20-32
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………….
Eva Ottosson

Justerare

……………………………………………..
Claes-Urban Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 mars 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
…………………………………….
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

5

2004.9.102

§ 20
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och med
den 31 december 2006:
Äldrenämnden
Ledamot Ingegerd Quisth (s) efter avlidne Owe Petersson
Ersättare Jonas Mård (s) efter Ingegerd Quisth.
_______
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Akten

6

2003.44.514

§ 21
Anmälningsärenden
1. Redovisning av uppdrag i anledning av fullmäktiges beslut den 18 december
2003 om gratis parkering för miljöfordon. Tekniska nämndens trafikutskott
har vid sammanträde den 20 januari 2004, § 7, fastställt regler för parkeringsskiva avseende miljöfordon s.k. miljöparkeringskort m.m.
_______
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Akterna

7

2004.51.212
2004.64.250
2004.65.737
2004.67.514
2004.69.020
2004.79.820
2004.80.730
2004.82.823
2004.83.750
2005.84.820
§ 22
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om utveckling av Karlskrona kommun i positiv riktning, av Jan
Johansson (kd),
2. Motion om marknadsföring av byggande och boende i hela Karlskrona
kommun, av Jörgen Johansson (c),
3. Motion om utbildning av fordonsförare vid färdtjänst, av Richard Jomshof (sd),
4. Medborgarförslag om att ersätta P-mätarna med P-skiva, av Peter Öjerskog,
5. Motion om chef och ledare i kommunal verksamhet, av Jan-Olof Petersson (fp),
6. Medborgarförslag om Bastasjö friluftsområde, av Sven Svensson,
7. Motion om möjlighet för äldre och handikappade att få komma i åtnjutande av
rehabilitering eller olika former av äldreboende i ett varmt och soligt klimat, av
Jan-Åke Nordin (m), Anders Ovander (m) och Karl-Gösta Svenson (m),
8. Motion om röjning av skogspartier vid Sunnadalskolan samt iordningsställande
av motionsslingan runt Kungsmarken för att få ”ett tryggare område” , av AnnCharlotte Svensson (s),
9. Motion om kvinnofridsreformen, av Eva-Britt Dahlström (s), samt
10. Motion om uppbyggande motion på Rosenholm, av Eva-Britt Dahlström (s)
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

8

2003.495.318

§ 23
Förslag till nya bidragsregler etc. för enskilda vägar inom Karlskrona
kommun
Kommunstyrelsen gav den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden utredningsuppdraget att ”se över enskilda vägars och vägföreningars ställning och
möjligheter att jämställas med det kommunala vägnätet, samt att göra en
bedömning av de ekonomiska konsekvenserna.”
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2003, § 72 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 januari 2004 föreslagit
kommunstyrelsen besluta om komplettering av tekniska nämndens 9:e attsats att
finansieras ur kommunstyrelsens reserv avseende bidrag till enskilda vägar med
1,0 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 februari 2004, § 25, för egen
del beslutat
att finansiering skall ske ur kommunstyrelsens reserv avseende bidrag till enskilda
vägar med 1.0 mkr efter fullmäktiges beslut attsats nio nedan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 februari 2004, § 25, lämnat
beslutsförslag till fullmäktige i elva attsatser.
Jäv
Ingegerd Holm (s), Evy Andréasson (kd), Jan Johansson (kd) och Annicka
Engblom (m) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Yrkanden
Percy Blom (s), Jörgen Johansson (c), Rune Andersson (m) och Kent Lewén (fp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i elva attsatser.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att öka den kommunala bidragsnivån till samfällighetsföreningars vägar inom
tätort från 70 % till 100 % m (lägre procenttal, 70 % och 40 % föreslås gälla i
områden med blandad bebyggelse respektive fritidsbebyggelse),
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2. att ökningen genomförs i två steg från och med verksamhetsåret 2004 d.v.s.
utbetalning 2005 och 2006 (årlig kostnad 2006 beräknas till 450 tkr),
3. att kommunala bidrag till vägsamfällighetsföreningars vägar inom tätorter
prövas av tekniska nämnden vid varje budgettillfälle,
4. att ökningen genomförs från och med verksamhetsåret 2004,
5. att kommunalt beläggningsbidrag till samfällighetsföreningars vägar inom
tätorter prövas av tekniska nämnden vi varje budgettillfälle,
6. att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och därmed
aktivera Rödeby vägförening,
7. att genom planändringar och marklösen fullfölja övergång till kommunalt
väghållningsansvar inom Lyckeby och Torskors,
8. att uppdra till tekniska nämnden att fatta beslut om reviderade bidragsregler i
enlighet med ovan,
9. att anvisa 1,0 mkr i budget 2004, som engångsinsats till förstärknings- och
beläggningsarbeten inom Rödeby vägförenings verksamhetsområde, att finansieras
enligt kommunstyrelsen beslut,
10. att med anledning av ändrade kommunala bidragsregler planera för utökad
kommunbidragsram till tekniska förvaltningen år 2005 med 595 tkr och år 2006
med 1 190 tkr, samt
11. att efter nuvarande planperiod ha för avsikt att utöka kommunbidragsramen
med 2,7 mkr till år 2010.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2003.567.041

§ 24
Investeringstillstånd för investeringar upptagna i tekniska nämndens budget
år 2004
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2003, § 88, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Enligt de ekonomiska styrprinciper som gäller
erfordras investeringstillstånd från kommunstyrelsen för att få verkställa
budgeterade investeringar som beräknas överstiga en halv miljon kronor.
För investeringar överstigande en miljon kronor erfordras investeringstillstånd från
kommunfullmäktige. Av dessa skäl begär tekniska nämnden investeringstillstånd
enligt nedan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 januari föreslagit
kommunstyrelsen att avstyrka tekniska nämndens attsats 4 särskilt boende i
Bastasjö samt som tilläggsförslag; att tekniska nämnden ej får påbörja någon av de
föreslagna projekten ”Nybyggnad affär Skönstaviks camping” och ”Uppförande av
veranda till Restaurang Nivå”, förrän nya hyresavtal tecknats på affärsmässiga
grunder med respektive nyttjare och att detaljplaneläggningen är färdig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 februari 2004, § 26, beslutat
för egen del
1. att investeringstillstånd till ett belopp om 500 000 kronor meddelas för inköp av
en mindre traktor,
2. att investeringstillstånd till ett belopp om 500 000 kronor meddelas för inköp av
sandupptagare, samt
3. att investeringstillstånd intill ett belopp om 500 000 kronor meddelas för
uppförande av saltförråd vid Oskarsvärnsanläggningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 februari, § 26, lämnat
beslutsförslag i nio attsatser till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag attsats 5, samt som
tilläggsyrkande att starta en utredning om Stortorgets utseende om 10 år.
Gerthie Olsson (s), Jan Lennartsson (m) och Percy Blom (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1-4 och 6-9.
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Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 5 mot Günter
Dessins avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
attsats 5.
Därefter ställer ordföranden proposition på Günter Dessins tilläggsyrkande om
utredning. Fullmäktige avslår yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att investeringstillstånd till ett belopp om 1 900 000 kronor meddelas för inköp
av en tvåaxlad lastbil med kran.
2. att investeringstillstånd meddelas för utbyte av chassi till en stor sopmaskin
inom ramen för 1 000 000 kronor,
3. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 2 000 000 kronor för uppförande
av affärslokal vid Skönstaviks camping. Projektet får inte påbörjas förrän nytt
hyresavtal tecknats på affärsmässiga grunder med nyttjaren och att erforderliga
myndighetsbeslut finns tillhanda,
4. att avslå tekniska nämndens begäran om investeringstillstånd för uppförande av
särskilt boende etapp 2 i Bastasjö,
5. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 2 000 000 kronor för byggnation
av veranda i anslutning till Restaurang Nivå i kv. Magistraten. Projektet får inte
påbörjas förrän nytt hyresavtal tecknats på affärsmässiga grunder med nyttjaren
och att erforderliga myndighetsbeslut finns tillhanda,
6. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 4 500 000 kronor för anläggande
av överföringsledning för avloppsvatten mellan Nättraby och Karlskrona,
7. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 3 500 000 kronor för avslutande
ombyggnad av filteranläggning vid Koholmens reningsverk,
8. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 6 500 000 kronor för att avsluta
anläggandet av överföringsledningar för vatten respektive avlopp mellan Holmsjö
och Nävragöl, samt
9. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 5 000 000 kronor för det fortsatta
anläggandet av uttagsbrunnar och infiltrationsanläggning i anslutning till vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen.
_______
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§ 25
Frågor
1. Jan Johansson (kd) frågar kommunalrådet Christina Mattisson om ordet
”balkongtillägg” kan bytas ut mot ett mindre utpekande.
Christina Mattisson (s) svarar att det heter semesterdagstillägg.
2. Karl-Gösta Svenson (s) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om hon har
förtroende för AB Karlskronahems ordförande.
Gerthie Olsson (s) svarar ”ja, det har jag”.
_______
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§ 26
Ceremoni för nya svenska medborgare
Sammanträdet ajourneras och kommunfullmäktiges ordförande hälsar ca 20
nyblivna svenska medborgare med rötter i andra länder välkomna då de under år
2003 blivit svenska medborgare. Ordföranden talar om öppenheten i kommunen
och vikten av att alla arbetar för att motverka diskriminering och mot etnisk
segregering. Bland annat sa ordföranden att detta är en högtidsstund för er och för
oss. Ni har inlett ett långt och förtroendefullt förhållande med ett nytt land,
Sverige, och med oss i Karlskrona. Vi behöver er och ert engagemang. Därefter
delade fullmäktiges presidium ut svenska flaggor och Harry Martinssons bok
”Nässlorna blomma”.
Körsång av a capellagruppen So Seven som avslutar med nationalsången. Därefter
serveras kaffe och semlor.
_______
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Akten

2004.35.026

§ 27
Svar på interpellation om arbetssituationen i våra skolor
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Christina Mattisson vid fullmäktiges
sammanträde den 29 januari 2004, § 6, av Jan-Olof Petersson (fp).
Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 23 februari 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp), Christina Mattisson (s), Magnus
Johansson (s) och Annicka Engblom (m).
_______

26 februari 2004 15

Akten

2004.42.107

§ 28
Svar på interpellation om förslag att införa företagspolicy för Karlskrona
kommun
Interpellation från Karin Brunsberg (m) till kommunalrådet Gerthie Olsson om
förslag att införa företagspolicy för Karlskrona kommun.
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 23 februari 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Karin Brunsberg (m), Gerthie Olsson (s) och Bo Löfgren (fp).
_______

26 februari 2004 16

Akten

2004.48.620

§ 29
Svar på interpellation om gymnasieskolan
Interpellation från Maria Persson (c) till ordföranden i utbildningsnämnden om
gymnasieskolan.
Ingegerd Holm (s) har med skrivelse den 13 februari 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Maria Persson (c), Ingegerd Holm (s) och Jan-Olof Petersson (fp).
_______

26 februari 2004 17

Akten

2004.55.140

§ 30
Svar på interpellation om arbetsgruppen för småföretagareutveckling
Interpellation från Mats Lindbom (c) till ordföranden i kommunstyrelsens
arbetsgrupp för småföretagareutveckling..
Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 24 februari 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Magnus Johansson (s), Carl-Göran Svensson
(m) och Kent Lewén (fp).
_______

26 februari 2004 18

Akten

2004.56.623

§ 31
Svar på interpellation om rutiner vid upphandling av skolskjutsar
Interpellation från Mats Lindbom (c) till barn- och ungdomsnämndens ordförande
om rutiner vid upphandling av skolskjutsar.
Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 24 februari 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Magnus Johansson (s) och Jan-Olof Petersson
(fp).
_______

26 februari 2004 19

Akten

2004.57.709

§ 32
Svar på interpellation om beredskap vid neddragningar vid polisens
gränskontrollpersonal och Tullverkets Östersjöregion
Interpellation från Mats Lindbom (c) till socialnämndens ordförande om beredskap
efter neddragningar vid polisens gränskontrollpersonal och Tullverkets östersjöregion.
Jan-Anders Lindfors (s) har med skrivelse den 23 februari 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Jan-Anders Lindfors (s) och Ingrid
Hermansson (c).
_______

25 mars 2004
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 25 mars 2004, kl 13.30-15.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s) kl 14.45-15.45 §§ 43-48
Sonja Andersson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
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Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s) kl 13.30-15.05 §§ 33-42
Rosita Persson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Siv Brorsson (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp)
Andréas Reinholdson (kd)
Lennart Hansson (c)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Anita Seaberg (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s) kl 13.30-15.15
John-Erik Danerklint (s) kl 15.05-15.45
Eva Abramsson (m)
Lennart Svantesson (kd)
José Espinoza (mp)
Ingrid Hermansson (c) kl 14.50-15.45
Anna Ottosson (m)

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson
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25 mars 2004

Utses att justera

Anders Persson och Maria Persson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 26 mars 2004, kl 15.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………….. §§ 33-48
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………….
Anders Persson

Justerare

………………………………………….
Maria Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 26 mars 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………
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Kommunala uppdrag
Länsstyrelsen
Berörd nämnd/styrelse
Akten

5

2004.9.102

§ 33
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Ellen Stenholm, St Vörta, 370 24 Nättraby, har med skrivelse den 4 mars 2004
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokratiska
partiet, samt
2. Jan-Anders Lindfors (s) har med skrivelse den 23 mars 2004 avsagt sig
uppdraget som ordförande i Kruthusen Företagsfastigheter AB och Gullberna Park
KB. Avsägelsen gäller från och med bolagsstämmorna den 7 april 2004.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

25 mars 2004

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

6

2004.9.102

§ 34
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och med
den 31 december 2006:
Kruthusen Företagsfastigheter AB och Gullberna Park KB
ordförande Sterne Johannesson (s) efter Jan-Anders Lindfors.
_______

25 mars 2004

Akterna

7

2004.70.007
2004.118.753
2004.119.107

§ 35
Anmälningsärenden
A. Revisionsrapport om bensinkortshantering och körjournal. Svar önskas senast
den 21 maj 2004.
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 040211 § 51 att i enlighet med fullmäktiges delegation anta detaljplanen för del av fastigheterna Bakareboda 1:23 och
1:160, Holmsjö, Karlskrona kommun.
C. Upprop från stödkommittén för Tjej/Kvinnojouren i Karlskrona, namnunderskrifter för att ge kvinnojouren i Karlskrona en vettig chans att överleva.
D. BlekingeTrafiken 040310, kallelse till bolagsstämma onsdagen den 31 mars
2004 kl 11.00 i Landstingssalen, Wämö Center.
_______

25 mars 2004

Akterna

8

2004.132.005
2004.131.719
2004.137.611
2004.140.840
2004.141.840
2004.142.312
§ 36
Inkomna motioner
1. Motion om inrättande av kommunal barnombudsman, av Åsa Gyberg-Karlsson
(v) och Camilla Persson (v),
2. Motion om personlig röstbrevlåda, av Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Camilla
Persson (v),
3. Motion om att inrätta ett KKKVH-prov i svenska, engelska och matematik,
av Annicka Engblom (m),
4. Motion om turismen i Karlskrona, av Andréas Reinholdson (kd),
5. Motion om trafiksäkerheten vid Gullbernavägen, av Eva-Britt Dahlström (s),
samt
6. Motion om förlängd turistsäsong i Karlskrona kommun, av Eva-Britt Dahlström
(s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______

25 mars 2004

IT-enheten
Ekonomienheten
Informationsenheten
Samtliga förvaltningar
Akten

9

2004.116.005

§ 37
Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 februari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun beslöt 2001 om en IT-vision.
Ambitionerna i IT-visionen är att flytta fokus från teknik till verksamhet och
tjänsteutveckling för att ge medborgarna bättre service dygnet runt. Strategin är att
med ny teknik fokusera på det som är viktigast för medborgarna och på så sätt
kunna använda medborgarna som medaktörer.
Denna utveckling kräver en trygg och säker teknisk plattform. Avbrott och störningar får allt mer långtgående konsekvenser. Arbetet med att se över kommunen
och de kommunala bolagens tekniska plattform/IT-infrastruktur har därför inletts
genom ”projekt migrering”. Målet är en gemensam driftmiljö, med övergång från
Novell till Microsoft, för hela kommunkoncernen vilket innebär positiva effekter
för gemensam 24-timmarsdrift och minskad sårbarhet. Målet är en trygg och säker
teknisk miljö, vilket innebär krav på system för lagring och kommunikation.
Projektet har också som mål att leverera en lösning för hantering av funktionsarbetsplatser som möjliggör snabbare service med högre kvalité.
Projektet innebär samtidigt att en utbildningsinsats för ca 1 500 personer planeras
genomföras under hösten 2004. För denna insats krävs en utbildningsorganisation
redan från projektstarten. Förutsättningar för EU-stöd i form av medel från
”Växtkraft Mål 3” skall undersökas och bevakas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 33, lämnat
beslutsförslag.
Jäv
Mikael Andersson (fp) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja investeringstillstånd till kommunstyrelsen för migrering av den
tekniska plattformen för Karlskrona kommun om 3 550 tkr, samt
2. att finansiering av ovanstående skall täckas inom PC-avgiften.
_______

25 mars 2004

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunal författningssamling
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

10

2004.44.170

§ 38
Räddningstjänsten Östra Blekinge – Förändring av antal ledamöter i
direktionens arbetsutskott
Räddningstjänsten Östra Blekinges direktion har vid sammanträde den 10
december 2003, § 72, föreslagit respektive medlemskommun besluta att ändra
lydelsen i 3 § i reglementet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
§ 3 Direktionens arbetsformer
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och
en första vice ordförande, på så sätt att uppdragen alternerar mellan
medlemskommunerna mandatperiod för mandatperiod, och så att ordförande och
förste vice ordförande inte väljs från samma kommuns ledamöter. Vidare väljer
direktionen bland sina ledamöter en andre vice ordförande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 34, lämnat
beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra lydelsen av 3 § i reglementet för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge enligt ovan.
_______

25 mars 2004

Samtliga nämnder
Kommunens revisorer
Ekonomienheten
Akten

11

2004.74.042

§ 39
Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 februari 2004 lämnat
yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2003.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 35, för egen del
beslutat
Att godkänna bokslutet för år 2003 och överlämna detta till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 35, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om bokslutsdispositioner.
Yrkande
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Persson (c) och Jan Johansson (kd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen gentemot budgeten med 6,6 mkr föreslås bli balanserad i
ny räkning hos barn- och ungdomsnämnden.
Handikappnämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med –2,4 mkr föreslås helt täckas av
kommunkassan.
Idrotts- och fritidsnämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med –26 tkr föreslås helt täckas av
kommunkassan.
Kulturnämnden
Den negativa avvikelsen gentemot budgeten med 0,3 mkr föreslås helt täckas av
kommunkassan.
Miljö- och byggnadsnämnden
Den positiva avvikelsen för verksamheten på 0,4 mkr balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
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Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag –1,6 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Socialnämnden
Den positiva avvikelsen för verksamheten på 1,2 mkr balanseras i ny räkning hos
socialnämnden.
Den positiva avvikelsen för socialbidrag om 1,2 mkr föreslås återföras till
kommunkassan.
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet
Tekniska nämnden återför försäkringsersättningen om 7 mkr, med avdrag för
nedskrivningen av restvärdet av gymnastiksalen samt nedskrivning av byggnad i
Kungsmarken, totalt att återföra till kommunkassan är 5,4 mkr. Resterande
balanseras
i ny räkning hos tekniska nämnden, -4 mkr.
Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet
Den negativa avvikelsen med -0,4 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Den negativa avvikelsen med –10,7 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Äldrenämnden
Den negativa avvikelsen med –8,9 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vissa nämnder
Den positiva avvikelsen med 3,1 mkr föreslås återföras till kommunkassan.
_______

25 mars 2004

AB Karlskronahem
Ekonomienheten
Akten

13

1998.683.107

§ 40
AB Karlskronahems begäran om förnyad värdegaranti för år 2004
AB Karlskronahems styrelse har vid sammanträde den 24 februari 2004, § 18, gjort
en hemställan till ägaren Karlskrona kommun om en garantiförbindelse.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 februari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun har de senaste två åren lämnat
värdegarantier till det helägda företaget AB Karlskronahem som motsvarar
skillnaden mellan bokfört värde och bedömt marknadsvärde. Syftet med garantin
är att undvika en nedskrivning av bolagets tillgångar genom att kommunen
garanterar bolagets tillgångar i balansräkningen. Garantin skall ha innebörden att
den ej kan återkallas under år 2004. Inför år 2005 skall en förnyad prövning göras
av garantins omfattning och utformning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 36, lämnat
beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att lämna en värdegaranti uppgående till 96 mkr till AB Karlskronahem att gälla
för hela räkenskapsåret 2004.
_______

25 mars 2004

Projektledaren
Idrotts- och fritidschefen
Ekonomienheten
Akten

14

2004.114.252

§ 41
Förvärv av del av fastigheten Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona
Karlskrona kommun och KA2 Vasallen AB träffade den 10 juni 2003 ett ramavtal
om samarbete att utveckla det centrala Rosenholm till ett stöd i kommunens
satsning på såväl idrotts- som folkhälsoverksamhet. Kommunens inriktning var
bland annat att lokalisera och bygga ett idrottscentrum inom Rosenholm.
Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen, har med skrivelse
den 11 februari 2004 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 37, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om förvärv i tre attsatser.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Karin Brunsberg (m), Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp),
Tommy Olsson (kd), Björn Gustavsson (mp) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Frank Alsén (sd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att kommunen av KA 2 Vasallen AB (556594-9152) förvärvar det område av
fastigheten Karlskrona 3:3 jämte därå belägen sporthall, som angetts på till
bilagda köpeavtals karta, för en köpeskilling om 1 000 000 kronor,
2. att kommunen av KA2 Vasallen AB (556594-9152) förvärvar det område av
fastigheten Karlskrona 3:3 jämte därå belägna byggnader, som angetts på
bilagda överenskommelses karta, för en köpeskilling om 10 650 000 kronor,
samt
3. att ovannämnda belopp om sammanlagt 11 650 000 kronor anslagstäcks med
ökad upplåning i avvaktan på att försäljningar enligt budgeten för 2004
genomförs till motsvarande belopp.
_______

25 mars 2004

Projektledaren
Idrotts- och fritidschefen
Ekonomienheten
Fastighetschefen
Akten

15

2002.272.210

§ 42
Arena Rosenholm - investeringstillstånd, beslutsordning m.m.
Den 9 maj 2003, § 92, beslöt kommunstyrelsen att utse kommunstyrelsens
allmänna utskott till ledningsgrupp för byggande av anläggning för Idrott och
Hälsa på Rosenholm på del av fastigheten Karlskrona 3:3.
Den 23 maj 2003, § 75, beslöt kommunfullmäktige avseende hälso- och
idrottscenter på Rosenholm, om ramöverenskommelse med KA2 Vasallen AB. En
bred förankring skall uppnås med föreningslivet gällande medverkan i planering,
byggande och drift av både de nya anläggningarna och de anläggningar som
lämnas. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att planera för att fullfölja projektet samt
att genomföra det inom de redan beslutade budgetramarna 2004-2006.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 februari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 38, för egen del
beslutat
1. att utse fastighetschefen till byggherreombud, fullt ut vad avser teknik- och
driftsrelaterade frågor i samband med uppförande av idrottsanläggningar inom
Rosenholmsområdet, tills objektet färdigställts och slutbesiktigats,
2. att avrapportering skall ske till ledningsgruppen månatligen om tidplan,
betalningsplan, betalningsåtagande samt avvikelser från dessa,
3. att tilläggs- och ändringsbeställningar avseende teknik- och driftsrelaterade
frågor hanteras av byggherreombudet till ett maximalt belopp om 100 000 kronor
mellan rapporteringstillfällena samt av kommunstyrelsens ordförande till ett
maximalt belopp om en miljon kronor mellan rapporteringstillfällena. Dessa
tilläggs- och ändringsbeställningar rapporteras månatligen till ledningsgruppen,
4. att tilläggs- och ändringsbeställningar avseende verksamhetsrelaterade frågor
beslutas av ledningsgruppen på förslag från projektledningsgruppen,
5. att som ledningsgrupp ge kommunstyrelsens allmänna utskott i uppdrag att
genomföra projektet med uppförande av idrottscentra och sluta erforderligt
produktionsavtal med KA2 Vasallen AB, samt
6. att ge Vasallen i uppdrag att ingå preliminärt entreprenadavtal för ovan nämnda
idrottsanläggning och då villkorat av dels kommunfullmäktiges godkännande av
köpeavtalet, dels godkännande av produktionsavtalet av behörigt organ.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 38, lämnat
beslutsförslag.
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Idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson, mark- och exploateringschef Hans-Olof
Hansson, controller Olle Karlsson, projektledare Per-Olof Gustavsson och
projektledare Mats Ekelund föredrar ärenden i §§ 41 och 42..
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Karin Brunsberg (m), Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp),
Tommy Olsson (kd), Björn Gustavsson (mp) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Frank Alsén (sd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge kommunstyrelsen investerings- och igångsättningstillstånd för
uppförande av idrottsanläggningar inom Rosenholmsområdet inom en
investeringsram om 160 miljoner kronor, att anslagstäckas genom ökad
upplåning i avvaktan på att försäljningar enligt budget för 2004 och plan
2005-2006 genomförs till motsvarande belopp, samt
2. att finansiering av investeringens kostnader skall ske inom de av
kommunfullmäktige angivna ramarna för planperioden 2004-2006.
_______

25 mars 2004

Äldrenämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

17

2004.89.293

§ 43
Tecknande av hyreskontrakt om äldreboende i Holmsjö
Äldrenämnden har den 17 december 2003, § 121, uppdragit åt tekniska nämnden
att teckna kontrakt på 30 år med företaget Vintern AB. Planeringen är ett nytt
gruppboende med 20 lägenheter, utifrån de riktlinjer som fastslagits i programmet
för boende, service och vård i Holmsjö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2004, § 12, föreslagit att
fullmäktige skall godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt (tre stycken).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 43, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att godkänna upprättade förslag till hyreskontrakt (tre stycken) daterade den 24
februari 2004, med företaget Vintern AB, för ett nytt gruppboende med 20
lägenheter, utifrån de riktlinjer som fastslagits i programmet för boende, service
och vård i Holmsjö.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Kent Lewén (fp), Mats Johansson (s), Karl-Gösta Svenson (m) och Frank Alsén
(sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Dessins
avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättade förslag till hyreskontrakt (tre stycken) daterade den 24
februari 2004, med företaget Vintern AB, för ett nytt gruppboende med 20
lägenheter, utifrån de riktlinjer som fastslagits i programmet för boende, service
och vård i Holmsjö.
_______

25 mars 2004

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

18

2003.243.310

§ 44
Svar på motion om ”Otrygghet i kommunens parker och gator”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av CarlGöran Svensson (m). Motionären har i motionen framfört att kommunens invånare
känner en allt större otrygghet när de vistas utomhus under den mörkare delen av
dygnet. Inbrott och skadegörelse redovisas dagligen i media och det finns medborgare som blir utsatta för personskador. Problemet kan lösas genom en förbättrad
belysning, röjning av buskage m.m. Kommunen föreslås skaffa sig en bild över i
vilka områden behovet av åtgärder är störst för att sedan anslå budgetmedel till
detta. Polisen bör medverka i en sådan utredning. Möjligheten att låta studenterna
på linjen för fysisk planering utföra uppgiften som examensuppdrag för undersökas.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 januari 2004, § 26,
lämnat yttrande och hemställt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att tillstyrka motionen
om att undersöka möjligheten att låta studenter på linjen för fysisk planering som
examensuppdrag inventera och upprätta åtgärdsförslag i enlighet med motionens
intentioner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 39, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Carl-Göran Svensson (m) och Gerthie Olsson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bifalla motionen om att undersöka möjligheten att låta studenter på linjen för
fysisk planering som examensuppdrag inventera och upprätta åtgärdsförslag i
enlighet med motionens intentioner.
_______

25 mars 2004

Äldrenämnden
Handikappnämnden
Akten

19

2002.382.740

§ 45
Svar på motion om personlig hemservice för funktionshindrade
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Kent Lewén (fp). Motionären förslår att kommunen snarast inför en personlig
service istället för hemtjänst till personer med funktionshinder, samt att snarast
utreda hur kommunen kan medverka till att minska arbetslösheten bland
rörelsehindrade genom tillskapande av flera jobb.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 mars 2003, § 34, lämnat yttrande.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 16 december 2003, § 90, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 februari 2004
sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslaget att motionen skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 40, föreslagit
kommunfullmäktige besluta Att motionen skall anses besvarad.
Kent Lewén (fp), Inga Lill Siggelsten (kd), Birger Wernersson (s), Christina
Mattisson (s) Maria Persson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen skall anses besvarad.
_______

25 mars 2004

Kulturnämnden
Akten

20

2003.333.800

§ 46
Svar på medborgarförslag ”I författarnas fotspår – ett kulturkoncept för
Karlskrona kommun”
Medborgarförslaget togs upp vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2003, §
108, av Lena Åberg. Flera förslag till att på olika sätt synliggöra författare som bor
eller har bott i Karlskrona lämnas i medborgarförslaget.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 16 december 2003, § 110, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 februari 2004 kompletterat
förslaget. En digital guide innebär att personer med mobiltelefon kan ladda ner en
webbsida till sin mobil. Via mobiltelefonen kan personen sedan t.ex. få guidning
på en förutbestämd vandring. Tekniken medger att man kan sända såväl tal som
bild och text. Den digitala guiden kommer till att börja med att innehålla
information om Trossö.
Kulturförvaltningen kommer under sommaren att arrangera ”sommarsamtal”.
Allmänheten kommer att bjudas in till samtal kring olika teman och bland annat
kommer någon eller några av Karlskronas författare att vara tema under dessa
samtal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004, § 41, lämnat
beslutsförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att förslaget läggs in i det arbete som pågår med digitala guider,
2. att kulturförvaltningen under 2004 på försök genomför sommarsamtal och/eller
vandringar på temat, samt
3. att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
________

25 mars 2004
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§ 47
Frågor
1. Jan Johansson (kd) frågar kommunstyrelsens ordförande om verkställande av
fullmäktiges beslut från 2001 om att barn- och ungdomsnämnden och
äldrenämnden fick i uppdrag att särskilt följa upp de ekonomiska konsekvenserna
av maxtaxebeslutet och redovisa detta till fullmäktige kvartalsvis.
Mats Johansson (s) svarar.
2. Carl-Göran Svensson (m) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande om
kampanj för naturvetenskaplig och teknikutbildning.
Magnus Johansson (s) svarar.
_______

25 mars 2004

Akten

2004.113.719

§ 48
Svar på interpellation om barnkonventionen, fortsättning
Interpellationen är ställd till kommunalrådet Christina Mattisson av Jan-Olof
Petersson (fp).
Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 22 mars 2004 svarat på
interpellationen.
Interpellanten är frånvarande och ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2004
§ 49

Sammanträdets inledning

§ 50

Ny ersättare i fullmäktige

§ 51

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 52

Kommunala val

§ 53

Anmälningsärenden

§ 54

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 55

Inkomna interpellationer

§ 56

Revisionsberättelse år 2003 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
samt beslut om ansvarsfrihet

§ 57

Inköp av enfamiljshus

§ 58

Investeringstillstånd för IT-vision 2004

§ 59

Organisation för kommunens säkerhetsarbete och upprättande av handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor

§ 60

Budgetuppföljning februari månad 2004

§ 61

Organisation och introduktion av flyktingar

§ 62

Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2004

§ 63

Svar på motion om planering av området Hattholmen/Oljehamnen till år 2010

§ 64

Svar på motion om att förbjuda mopedtrafik på cykel- och gångvägarna i HässlegårdenSpandelstorp-Lyckeby

§ 65

Frågor

§ 66

Svar på interpellation om barnkonventionen, fortsättning

§ 67

Svar på interpellation om insamling av glödlampor vid återvinningsstationer

§ 68

Svar på interpellation om Karlskronahems uppdrag att sälja äldreboenden

§ 69

Svar på interpellation om alternativ lokalisering av förskola i Rödeby

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 29 april 2004, kl 13.30-17.00

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-16.55 §§ 49-68
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-16.45 §§ 49-68
Sonja Andersson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s) kl 15.50-17.00 §§ 62-69
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s) kl 13.30-16.15 §§ 49-65
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s) kl 13.30-14.45 §§ 49-60
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m) kl 13.55-17.00 §§ 50-69
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
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Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.05 §§ 49-65
Camilla Persson (v) kl 13.30-16.05 §§ 49-65
Richard Jomshof (sd) kl 13.30-16.10 §§ 49-65
Frank Alsén (sd) kl 13.30-16.45 §§ 49-68
Otto Grandin (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Birger Wernersson (s)
Rosita Persson (s)
Ola Johansson (s) kl 13.30-16.35 §§ 49-67
Siv Brorsson (s) kl 13.30-15.50 §§ 49-61
Åke Håkansson (s) kl 13.30-16.45 §§ 49-68
Faraj Abu-Iseifan (s) kl 13.30-16.10 §§ 49-65
Lisbeth Bengtsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Lennart Svensson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl 15.50-17.00 §§ 62-69
Gert Olsson (s) kl 16.25-17.00 §§ 67-69
Margita Landehag (s) kl 16.25-17.00 §§ 67-69
Anders Ovander (m) kl 13.30-16.45 §§ 49-68
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-13.55 § 49
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Lennart Hansson (c) kl 13.30-15.00 §§ 49-60
Ingrid Hermansson (c) kl 15.50 §§ 62-69
Andreas Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Per-Anders Nygård (s) kl 13.30-15.50
Gert Olsson (s) kl 13.30-16.25
Margita Landehag (s) kl 13.30-16.25
Anita Seaberg (s)
Siv Brorsson (s) kl 15.50-17.00
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.55-16.10 §§ 49-65
Börje Dovstad (fp)
Lennart Svantesson (kd) kl 13.30-16.10
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Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Hans-Göran Håkansson och Birger Wernersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 7 maj 2004, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

4

……………………………………….. §§ 49-69
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………….
Hans-Göran Håkansson

Justerare

………………………………………….
Birger Wernersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 maj 2004 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar i tjänsten
……………………………………

29 april 2004

§ 49
Sammanträdets inledning
Ordförande Bernth Johnson och VD Catharina Blom informerar om Region
Blekinge.
_______
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§ 50
Ny ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen i Blekinge har den 1 april 2004 utsett Kenneth Lejhall till ny
ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna.
Ordföranden hälsar honom välkommen till kommunfullmäktige.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

7

2004.9.102

§ 51
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Kerstin Dahlgren (fp) har med skrivelse den 16 april 2004 avsagt sig uppdraget
som ersättare i äldrenämnden,
2. Malin Jogmark har med skrivelse den 22 april 2004 avsagt sig uppdrag som
ersättare för Vänsterpartiet i Karlskrona kommuns fullmäktige, samt
3. Sofia Wenemyr (m) har med skrivelse den 16 april 2004 avsagt sig uppdraget
som ersättare i handikappnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______

29 april 2004

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2004.9.102

§ 52
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige till och med den 31 december 2006 följande:
Lundeska och Danielssonska kassorna
(nominerad vid årsmötet)
Ledamot Hans Nilsson, efter Evert Magnusson
_______
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Akterna

2004.119.107
2004.135.007

§ 53
Anmälningsärenden
a. Revisionsrapport om Granskning av Karlskrona kommuns hemsida
b. BlekingeTrafikens Årsredovisning 2003
_______
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Akterna

10

2004.163.455
2004.187.455
2004.152.312
2004.178.510
2004.193.512
2004.194.455
2004.195.210
§ 54
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om återvinningsstationer, av Magnus Hultin,
2. Motion om handikappanpassning av återvinningsstationer, av Lena Hjorth (fp).
3. Medborgarförslag om tunnel eller gångbro mellan Leksakshuset och
Gullbernavägen som säkerhetsåtgärd, av Karin Nordström,
4. Motion om förbättrad säkerhet på och i anslutning till gång- och cykelvägar i
kommunen, av Maria Persson (c) och Mats Lindbom (c),
5. Medborgarförslag om trafiksäkerhet vid daghem på Hasslö, av Torleif
Pettersson och Hans-Olof Karlsson,
6. Medborgarförslag om anläggande/inrättande av plats för trädgårdsavfall på
Hasslö, av Torleif Pettersson och Hans-Olof Karlsson, samt
7. Medborgarförslag om nybyggnation av lägenheter på Hasslö, av Torleif
Pettersson och Hans-Olof Karlsson.
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
_______

29 april 2004

Akten

11

2004.204.730
2004.208.736

§ 55
Inkomna interpellationer
Interpellation till handikappnämndens ordförande om regler vid resor och
handikappanpassade bostäder, av Richard Jomshof (sd), har lämnats in.
Ordföranden beslutar att interpellationen inte får ställas med hänvisning till
kommunallagen om att ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild är
uteslutna från fullmäktiges behandling.
--Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
Interpellation till handikappnämndens ordförande om kooperativ verksamhet inom
handikappomsorgen, av Kent Lewén (fp).
_______

29 april 2004

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

2004.143.007

§ 56
Revisionsberättelse år 2003 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse den 15 mars 2004 tillstyrkt att fullmäktige
godkänner årsredovisningen och att direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge – Birger Trellman och Karl Sundberg.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja direktionen ansvarsfrihet.
_______

12

29 april 2004

Socialnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2004.167.299

§ 57
Köp av enfamiljshus och investeringstillstånd
Socialnämndens ordförande har den 16 december 2003 uppdragit åt tekniska
förvaltningen att anskaffa ett enfamiljshus för socialnämndens verksamhet. En viss
kravspecifikation avseende innehåll är lämnad. Investeringen beräknas kunna ske
inom ramen 600 000 kronor.
Investeringen är inte planerad i den ursprungliga investeringsplanen för år 2004.
Det krävs därför en omfördelning inom 2004 års investeringsplan. Eftersom
investeringen om 5 000 000 kronor i etapp 2 av det särskilda boendet i Bastasjö
utgått ur 2004 års investeringsplan för att planeras in senare i år i annan lokalisering, har utrymme för omdisponering uppkommit. Den uppkomna reserven kan
disponeras för inköp av enfamiljshus för socialnämndens verksamhet. Genomförandet kräver att investeringstillstånd meddelas samtidigt.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 16, beslutat föreslå
fullmäktige att 600 tkr ur det uppkomna investeringsutrymmet i 2004 års investeringsplan får disponeras för inköp av enfamiljshus för socialnämndens verksamhet,
att investeringstillstånd för inköpet meddelas samt att det totala kostnadsansvaret
för enfamiljshuset åvilar socialförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2004, § 50, lämnat
beslutsförslag till kommunfullmäktige i tre attsatser.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att 600 000 kronor ur det uppkomna investeringsutrymmet i 2004 års
investeringsplan får disponeras för inköp av enfamiljshus för socialnämndens
verksamhet,
2. att investeringstillstånd för inköpet meddelas, samt
3. att det totala kostnadsansvaret för enfamiljshuset åvilar socialförvaltningen.
_______
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IT-enheten
Informationsenheten
Samtliga nämnder
Akten

14

2004.174.005

§ 58
Investeringstillstånd för IT-vision 2004
Syftet med IT-visionen som antogs av fullmäktige 2001 är att flytta fokus från
teknik till verksamhet och tjänsteutveckling. Nedan beskrivna projekt utgör tillsammans med bytet av teknisk plattform den del av IT-visionen som är planerad
att genomföras under 2004.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 mars 2004 lämnat
beslutsförslag.
• Intranät investeringskostnad 500 tkr
• Biztalkserver investeringskostnad 300 tkr
• Processkartläggning investeringskostnad 300 tkr
Projekten finns upptagna i kommunledningsförvaltningens investeringsplan för
2004 och ryms inom den av kommunfullmäktige antagna investeringsramen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2004, § 51, lämnat
beslutsförslag till kommunfullmäktige i två attsatser.
Tommy Olsson (kd) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja investeringstillstånd om 1,1 mkr för genomförande av IT-visionen för
år 2004, samt
2. att finansiering av ovanstående projekt skall rymmas inom PC-avgiften.
_______
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Räddningschefen
Kommunchefen
Akten

15

2004.175.160

§ 59
Organisationsförslag för kommunens säkerhetsarbete och upprättande av
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
Med anledning av att kommunen antagit en ny säkerhetspolicy har formerna för
kommunens säkerhetsarbete setts över. Särskild omsorg har ägnats åt att samordna
och få mesta möjliga nytta av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Dels till de
handlingsprogram som skall utarbetas enligt lagen om skydd mot olyckor och dels
för att använda analyserna i kommunens arbete med krishantering och internt
skydd. I förslaget har Räddningstjänsten fått en roll att, under kommunens egen
säkerhetsledning som leds av kommunchefen, samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2004, § 52, lämnat
beslutsförslag till kommunfullmäktige i fem attsatser.
Yrkanden
Bo Löfgren (fp) och Mats Johansson (s) yrkar att inom ramen för kommunstyrelsens sårbarhetsanalys särskilt redovisa effekterna av storskaliga oljepåslag för
kommunens kustområde.
Proposition
Fullmäktige beslutar först i enlighet med kommunstyrelsens förslag i fem attsatser.
Därefter beslutar fullmäktige tillstyrka Bo Löfgrens och Mats Johanssons
tilläggsattsats.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta bilagt förslag till struktur för arbete med kommunens säkerhetsarbete
och säkerhetsledning,
2. att uppdra åt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, att utarbeta och efter hörande av de myndigheter som kan ha väsentligt intresse i frågan,
inklusive medlemskommunerna och med beaktan av de begränsningar som anges i
förbundsordningen, fastställa handlingsprogram för räddningstjänst,
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3. att uppdra åt Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge att åt
respektive medlemskommun upprätta ett komplett förslag till handlingsprogram
för förebyggande åtgärder mot olyckor som kan leda till räddningsinsats. Detta
handlingsprogram skall antas av berörd medlemskommuns kommunfullmäktige,
4. att handlingsprogrammen skall upprättas med risk- och sårbarhetsanalysen som
underlag,
5. att uppdra till kommunledningsgruppen att klarlägga och återrapportera, inom
ramen för kommunens säkerhetspolicy, vilka ekonomiska och personella resurser
som avsätts inom säkerhetsarbetets skilda funktioner, inklusive räddningstjänsten,
samt
6. att inom ramen för kommunstyrelsens sårbarhetsanalys särskilt redovisa
effekterna av storskaliga oljepåslag för kommunens kustområde.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

17

2004.43.042

§ 60
Budgetuppföljning februari månad 2004
Enligt beslut vid beredning av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2003 inhämta uppgifter för en traditionell budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger på erfarenheterna från årets första två månader.
Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2004 för kommunen som
helhet skall bli positivt +22,1 mkr. En prognos efter februari månads utgång pekar
mot ett resultat om –9,2 mkr om inga åtgärder vidtas.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen, vid
sammanträde den 6 april 2004, § 53, för egen del
1. att uppdraget för nämnder och styrelser skall vara att följa den årsbudget för
2004 som kommunfullmäktige tagit beslut om i november 2003, samt
2. att medge äldrenämnden att behandla sin internbudget för andra halvåret 2004
senast under juni månad 2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2004, § 53, lämnat
beslutsförslag till kommunfullmäktige i fem attsatser.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att till barn- och ungdomsnämnden omdisponera de åtta miljoner kronor som är
anslagna i kommunstyrelsens särskilda reserv för barnomsorgsutbyggnad år 2004,
2. att till barn- och ungdomsnämnden omdisponera investeringsmedel motsvarande sju avdelningar, 0,9 miljoner kronor, av de 1,6 miljoner kronor som avsatts i en
särskild reserv för inventarier och utrustning vid barnomsorgsutbyggnad år 2004,
3. att medge barn- och ungdomsnämnden att under 2004 ta i anspråk de 0,4
miljoner kronor för inventarier och utrustning till förskolor ibland annat Skrävle
och Tving, som ej förbrukats under 2003,
4. att godkänna den av barn- och ungdomsnämnden föreslagna höjningen av
föräldraavgifterna från idag 2 % till 3 % av inkomsten för barn i förskoleverksamhet som är placerade 15 timmar per vecka eller mindre, samt för barn som är
placerade i enlighet med Skollagens § 6a och § 6b (paragraferna avser barn till
föräldrar som är arbetslösa respektive föräldralediga), samt
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5. att ovan föreslagen höjning av föräldraavgifterna skall gälla från den 1 juni
2004.
_______
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Socialnämnden
Arbetsmarknadsenheten
Näringslivsenheten
Ekonomienheten
Informationsenheten
Akten
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2004.168.001

§ 61
Organisation av mottagande och introduktion av flyktingar
Karlskrona kommun har avtal med integrationsverket om mottagande av 100
flyktingar per år. Kommunfullmäktige beslöt i november 2003 att ingå överenskommelse med integrationsverket om mottagande av ungdomar i ålder 16 – 17 år
som kommit till Sverige utan vårdnadshavare, vilka ingår i avtalet. Grupphemmet
för flyktingungdomar kommer att ta emot de första ungdomarna under våren 2004.
Kommunfullmäktige gav i december 2002 uppdrag till kommunstyrelsen och
socialnämnden att ”utreda den organisatoriska planeringen av åtgärder för ett
snabbt återinträde på arbetsmarknaden”. Uppdraget förtydligades av integrationsberedningen vid sammanträde i oktober 2003. Integrationsberedningen beslöt att
”ge arbetsgruppen i uppdrag att utreda om flyktingintroduktionen skall vara en del
av arbetsmarknadsenheten eller kvarstå i socialförvaltningens regi”. Arbetsgruppen
föreslår att ansvaret för mottagande och introduktion av flyktingar överförs från
socialnämnden till kommunstyrelsen m.m.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2004, § 44, tillstyrkt beslutsförslaget med tillägg att uppföljning görs av grupphemmet efter ett antal månader.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunledningsförvaltningen
med skrivelse den 18 mars 2004 lämnat beslutsförslag. Komplettering attsats nio
har gjorts efter direktiv av allmänna utskottet den 30 mars 2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2004, § 55, lämnat
beslutsförslag till kommunfullmäktige i nio attsatser.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Andreas Reinholdson (kd), Jan-Anders
Lindfors (s), Camilla Persson (v), Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s), AnnLouise Trulsson (m), Günter Dessin (v), Gunilla Ekelöf (fp), Henrik Wachtmeister
(mp), Faraj Abu-Iseifan (s) och Claes Bothén (kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag på Richard Jomshofs yrkanden.
Richard Jomshof (sd), Frank Alsén (sd) och Otto Grandin (sd), yrkar avslag till
kommunstyrelsens förslag samt yrkar att avtalen med integrationsverket sägs upp.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i nio attsatser mot
Richard Jomshofs m.fl. avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Richard Jomshofs tilläggsyrkande om
att säga upp avtalen med integrationsverket. Fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ansvaret för mottagande och introduktion av flyktingar övergår till
kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet från och med den 1 september 2004,
2. att grupphemmet för ensamkommande flyktingungdomar blir kvar under
socialnämnden,
3. att projektet ”Sirius” skall överflyttas till kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet från den 1 september 2004,
4. att förändringar som följer av en ny organisation av flyktingverksamheten skall
göras i kommunstyrelsen och socialnämndens reglementen,
5. att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt
uppdrag att utreda och föreslå förändringar i budgeten och bemanning med
anledning av förändrad organisation för flyktingintroduktionen,
6. att förslag till ändring av reglementen och förslag till ändringar beträffande
budget och bemanning skall presenteras för kommunstyrelsen senast i augusti
månad 2004,
7. att ge kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt
uppdra att utreda förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning med ett
särskilt behovsprövat ersättningssystem innan introduktionen påbörjats,
8. att förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning skall presenteras för
kommunstyrelsen senast i augusti 2004, samt
9. att uppföljning görs av grupphemmet 12 månader efter det att grupphemmet
startat.
_______
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Samtliga nämnder
Akten
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2004.176.004

§ 62
Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2004
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 mars 2004 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2004, § 56, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna balansförteckningen.
______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

22

2003.160.210

§ 63
Svar på motion om planering av området Hattholmen/Oljehamnen till år 2010
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 2003, § 50, av Bo
Löfgren (fp). Motionären vill att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
omgående börja utreda, planera m.m. för Hattholmen/Oljehamnens exploatering
med inriktning att området skall kunna börja exploateras senast den 1 juli 2009.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 februari 2004, § 65,
lämnat yttrande och beslutsförslaget att motionen härmed skall vara besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2004, § 57, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Bo Löfgren (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

23

2003.491.510

§ 64
Svar på medborgarförslag om förbud mot mopedtrafik på cykel- och
gångvägar i Hässlegården-Spandelstorp-Lyckeby
Medborgarförslaget lämnades in till fullmäktiges sammanträde den 26-27 november 2003, § 138, av Per Björklund. För att öka den personliga säkerheten för kommuninvånarna föreslås att all mopedtrafik förbjuds på cykel- och gångvägarna i
Hässlegården-Spandelstorp-Lyckeby. Förbudet skall gälla alla typer av mopeder,
både registrerade och oregistrerade.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2004, § 13, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger att separera de oskyddade trafikanterna från övrig trafik är ett sätt att öka trafiksäkerheten och tryggheten i trafiken.
På en påbjuden cykelbana får cyklar och mopeder klass II föras. Mopedklass I
(EU-mopeden) är förbjuden på cykelbanor. Nämnden anser att införa generellt
förbud mot mopeder enligt förslaget skapar omvägar för mopederna och tvingar ut
dessa bland bilarna. Dessutom skapas övervakningsproblem. Bättre bedöms då
vara att vidta åtgärder som syftar till att nuvarande regler för mopedtrafik fungerar
bättre.
Samråd med polisen har skett den 9 januari 2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2004, § 58, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget om förbud mot all mopedtrafik på cykel- och
gångvägarna i Hässlegården-Spandelstorp-Lyckeby.
_______
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§ 65
Frågor
Claes Bothén (kd) ställer fråga till fullmäktiges ordförande om rutiner för uppföljning av fullmäktiges beslut och om ordföranden kommer att tillse att sådana rutiner
tillkommer.
Patrik Hansson (s) svarar.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson (s) och revisionens ordförande Bo
Löfgren (fp) lämnar sakupplysningar.
_______
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Akten
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2004.113.719

§ 66
Svar på interpellation om barnkonventionen, fortsättning
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Christina Mattisson vid fullmäktiges
sammanträde den 25 mars 2004, § 48, av Jan-Olof Petersson (fp).
Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 22 mars 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp) och Christina Mattisson (s).
_______
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Akten

26

2004.182.456

§ 67
Svar på interpellation om insamling av glödlampor vid återvinningsstationer
Interpellation till ordföranden i tekniska nämnden den 7 april 2004 av Kent Lewén
(fp).
Percy Blom (s) har med skrivelse den 14 april 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (fp) och Percy Blom (s).
_______
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Akten

27

2004.198.107

§ 68
Interpellation om Karlskronahems försäljning av fastigheter
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Karlskronahems uppdrag att
försälja äldreboenden, av Mats Lindbom (c).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 26 april 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c) och Mats Johansson (s).
_______
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Akten

28

2004.199.214

§ 69
Interpellation om lokalisering av förskola i Rödeby
Interpellation den 19 april 2004 till kommunalrådet Gerthie Olsson, av Karin
Brunsberg (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 26 april 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Karin Brunsberg (m), Gerthie Olsson (s), Jan-Olof Petersson (fp),
Evy Andréasson (kd) och Jörgen Johansson (c).
_______
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Tid och plats

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 27 maj 2004, kl 13.30-16.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m) kl 13.30-15.15 §§ 70-83
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
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Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Claes Bothén (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Inger Persson (s)
Rosita Persson (s)
Åke Håkansson (s)
Lennart Svensson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Siv Holmberg (s)
John-Erik Danerklint (s)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.20-16.25 §§ 84-86
Börje Dovstad (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-16.00 §§ 70-84
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s) kl 13.30-15.00
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-15.20
Anna Ottosson (m)
Lennart Hansson (c) kl 13.30-15.00
Andreas Reinholdson (kd)
Lennart Svantesson (kd) kl 13.30-15.00

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunsekreterare Laila Karlsson
assistent Katarina Lindell
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Utses att justera

Ann-Louise Rosell och Margareta Rodin

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 3 juni 2004, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………. §§ 70-86
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………
Ann-Louise Rosell

Justerare

……………………………………….
Margareta Rodin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 juni 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
…………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

2004.9.102

§ 70
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Katarina Lauste-Jurvin (m) har med skrivelse den 14 maj 2004 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelsen.
_______

5

27 maj 2004

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

6

2004.9.102

§ 71
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Handikappnämnden
Ersättare Christer Frinäs (m) efter Sofia Wenemyr
Äldrenämnden
Ersättare Kenneth Mattsson (fp) efter Kerstin Dahlgren
Kulturnämnden
Ersättare Sophia Ljungberg (m) efter Katarina Lauste-Jurvin
A Abrahamssons och A Gulins stiftelser
Auktoriserad revisor Yvonne Lundin, Ernst&Young, efter Niclas Bremström och
Bengt Månsson
Borgströms stiftelse
Auktoriserad revisor Yvonne Lundin, Ernst&Young efter Niclas Bremström och
Bengt Månsson
Stiftelsen Björkholmsstugor
Auktoriserad revisor Yvonne Lundin, Ernst&Young efter Niclas Bremström
Folke och Elise Halléns stiftelse
Auktoriserad revisor Yvonne Lundin, Ernst&Young, efter Niclas Bremström och
Bengt Månsson
AB Karlskrona Moderbolag
Auktoriserad revisor Tomas Almqvist, Ernst&Young, efter Bengt Månsson
Ersättare Patrik Nilsson, Ernst&Young, efter Niclas Bremström
_______
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Akterna

7

2004.119.107
2004.85.214

§ 72
Anmälningsärenden
A. BlekingeTrafiken AB protokoll från bolagsstämma 040331
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 040414 § 149 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av detaljplanen för Grönadal 14:1
m.fl. plan nr 613/02, numera fastigheterna Skillinge 14:1 m.fl. i Karlskrona
kommun
C. Länsstyrelsens beslut 040504 att inte pröva kommunens beslut om ändring av
detaljplan för fastigheterna Grönadal 14:1 m.fl. numera fastigheterna Skillinge
14:1 m.fl. i Karlskrona kommun.
_______
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Akterna

8

2004.222.611
2004.232.210

§ 73
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om skol- och förskoleplanering i Nättraby, av Mats Lindbom (c), samt
2. Medborgarförslag om Rosenholmsområdet, av Lars Åkesson.
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionen och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
Motion om inköp av skyltdockor p.g.a. bristen på yttrande och personliga åsikter i
kommunfullmäktige, av Frank Alsén (sd) avvisas av ordföranden då uppdraget i
motionen inte ligger inom den kommunala kompetensen.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Akten

§ 74
Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun helägda
bolag även verksamheten i dessa företag under år 2003. Granskningen har utförts
enligt kommunallagen, gällande revisionsreglemente och god revisionssed.
Granskningen har biträtts av KPMG. Granskningens omfattning och inriktning
samt revisionens resultat redovisas i denna skrivelse med tillhörande bilagor.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisning. Revisionen tillstyrker även att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
I ärendet yttrar sig vice ordförande i kommunrevisionen Mats Nilsson (s), samt
ledamöterna Jan Johansson (kd), Mats Johansson (s) och Kent Lewén (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
_______
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Ekonomienheten
Akten

10

2004.

§ 75
Årsredovisning år 2003 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2004 godkänt bokslutet för år
2003 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisionen har med skrivelse den 12 maj 2004 tillstyrkt att årsredovisningen för år
2003 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med kommunala
redovisningslagen och god revisionssed.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2003.
_______
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Vattenfall AB
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

11

2004.127.370

§ 76
Hemställan om kommunfullmäktiges godkännande av vindkraftpark i
Kalmarsund
Vattenfall AB söker tillstånd att uppföra och driva fem vindkraftverk i Kalmarsund
i höjd med Bredaviksudde. Den sammanlagda effekten beräknas uppgå till maximalt 21 MW.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 mars 2004, § 113,
hemställt hos fullmäktige att tillstyrka framställningen från Vattenfall AB.
Nämnden skriver bland annat att enligt Miljöbalkens 17:e kap skall vindkraftanläggningar med fler än tre vindkraftverk och med en sammanlagd effekt på över 10
MW tillåtlighetsprövas av regeringen. Enligt 6:e § 17:e kap får regeringen tillåta
sådan verksamhet endast om kommunfullmäktige tillstyrker. De nya yrkandena
från Vattenfall AB påverkar inte den principiella inställningen till vindkraft.
Etableringen är lokaliserad inom det område som utpekats för vindkraft i översiktsplanen. Anläggningen uppfyller enligt förvaltningen också de kraft som policydokumentet beträffande vindkraft i Kalmarsund ställer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 maj 2004, § 68, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att tillstyrka förslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar
som tillägg enligt bilaga 1.
Gerthie Olsson (s), Mats Lindbom (c), Jan Johansson (kd) och Richard Jomshof
(sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer
ordföranden proposition på Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande. Fullmäktige
avslår tilläggsyrkandet.
Reservation
Moderata samlingspartiets ledamöter Karl-Gösta Svenson, Rune Andersson, Eva
Ottosson, Ann-Louise Trulsson, Jan-Åke Nordin, Karin Brunsberg, Lars-Göran
Forss, Carl-Göran Svensson, Anders Ovander, Peter Glimvall och Annicka
Engblom reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt protokollsbilaga 1.
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Kommunfullmäktige beslutar
Att tillstyrka Vattenfall AB:s framställan i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens yttrande.
_______

27 maj 2004

Ekonomienheten
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

13

2004.164.201

§ 77
Investering i lokaler i Jämjö med flera områden för utbyggnad av
förskoleverksamheten
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 18, beslutat göra en
framställan till kommunfullmäktige om nya investeringsanslag för genomförande
av en fortsatt lokalutbyggnad i syfte att lösa barn- och ungdomsnämndens behov
av ökat antal förskoleplatser. Barn- och ungdomsnämnden har samtidigt den 24
mars 2004, § 21, fattat beslut om en fortsatt förskoleutbyggnad helt i linje med tekniska nämndens framställan (under förutsättning att erforderliga medel beviljas).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag i tio attsatser.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 april 2004 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag attsatserna 1-4 och 6-10 samt föreslår att attsats 5
återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 maj 2004, § 69, föreslagit
fullmäktige besluta i nio attsatser.
Annicka Engblom (m), Claes Bothén (kd), Magnus Johansson (s), Jan-Olof
Petersson (fp) och Magnus Manhammar (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva tidigare fattat beslut om om- och tillbyggnad av Villa Fehr i
Nättraby till förskoleverksamhet,
2. att samtidigt till den särskilda investeringsreserven för barnomsorgsutbyggnad
återföra för ovan angivet projekt tidigare anslagna 6 miljoner kronor,
3. att anslå 940 000 kronor för dels ombyggnad i egen regi av delar av f.d.
kommunalhuset i Jämjö till barnomsorgsverksamhet, dels förbättring av utemiljön
vid Ö. Stationsvägens förskola,
4. att anslå 410 000 kronor för ombyggnad i egen regi av vissa lokaler i Östra
Torpskolan till förskoleverksamhet,
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5. att anslå ytterligare 700 000 kronor för tidigare beslutad tillbyggnad som
extern entreprenad av Tvings förskola,
6. att däremot till tekniska nämnden för komplettering återremittera förslagen om
anslag till ombyggnation av dels Spandelstorps skola och dels Tullskolan,
7. att finansiera samtliga ovan angivna nya investeringar genom en omdisposition
av sammanlagt 3 050 000 kronor från den särskilda ospecificerade reserven för
förskolelokaler i Budget 2004,
8. att de till följd av investeringarna uppkommande drift- och hyreskostnaderna
fullt ut skall täckas av delar av den i Budget 2004 för barn- och ungdomsnämndens räkning upptagna särskilda reserven för barnomsorgsutbyggnad eller om
denna inte är tillräcklig, genom omprioritering inom nämndens totala budgetram,
samt
9. att samtidigt bevilja tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
ovan angivna tre nya projekt.
________

27 maj 2004

Ekonomienheten
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

15

2004.90.291

§ 78
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättringar i
Rosenfeldtskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2004, § 11, efter uppdrag
från barn- och ungdomsnämnden, beslutat att genomföra förbättringsarbeten för att
tillgodose Arbetsmiljöverkets krav.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 april 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag i fyra attsatser. Den uppskattade kostnaden, enligt det lagda förslaget, uppgår till ca 2 mkr. Då barn- och ungdomsnämnden arbetar med en ny
skolplan för Trossö, där Rosenfeldtskolans verksamhet ingår, så kan det finnas en
risk att skolan kan komma att förändras, varvid gjorda investeringar inte till fullo
kan utnyttjas.
Barn- och ungdomsnämnden har dels med tanke på vad det är för investeringar,
och dels med tanke på att ha handlingsfrihet framöver, i sin skrivelse utgått från en
årlig hyreskostnad om 500 tkr i merkostnad p.g.a. ovan föreslagna investering, vilket i deras skrivning även framgår att den kan finansieras inom nuvarande ramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 maj 2004, § 70, föreslagit
fullmäktige besluta i fyra attsatser.
Annicka Engblom (m), Gerthie Olsson (s), Claes Bothén (kd) och Mats Johansson
(s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för att genomföra föreslagen
investering,
2. att finansiera denna genom att anslå 2 000 000 kronor ur den i budget 2004
beslutade investeringsreserven för förskolor/skolor, ospecificerat om 4 000 000
kronor,
3. att ge tekniska nämnden i uppdrag att anpassa avskrivningstiden av investeringen så den stämmer med de av barn- och ungdomsnämndens beräknade
500 000 kronor, samt
4. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att finansiera 500 000 kronor i
befintliga ramar.
_______

27 maj 2004

Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Budgetsekreteraren
Akten

16

2004.67.514

§ 79
Svar på medborgarförslag – Ersätt P-mätarna med P-skiva
Peter Öjerskog har vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22,
lämnat ett medborgarförslag. Förslaget är att avskaffa parkeringsmätarna på
kommunal mark i Karlskrona och ersätta dem med parkeringsskiva (p-skiva).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 21, föreslaget att
fullmäktige skall ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en utredning om
konsekvenserna av att ersätta parkeringsmätarna med parkeringsskiva inom
Karlskrona kommun. Utredningen finansieras inom tekniska nämndens ram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 maj 2004, § 74, föreslagit
fullmäktige besluta i tre attsatser.
Tommy Olsson (kd), Frank Alsén (sd) och Magnus Manhammar (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en utredning om konsekvenserna av att ersätta parkeringsmätarna med parkeringsskiva inom Karlskrona
kommun,
2. att utredningen skall redovisas inför budgetberedningen 2005, samt
3. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_______

27 maj 2004

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

17

2003.147.292

§ 80
Svar på motion om handikapphiss till samlingslokalen i f.d. Rödeby
kommunalhus
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2003, § 34, av
Annelie Svensson (s). Motionären föreslår att Rödeby f.d. kommunalhus, som
många av de boende i Rödeby med omnejd besöker, skall göras tillgänglig även för
dem som har olika rörelsehinder.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 23, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Tekniska förvaltningen har under 2003 inventerat tillgängligheten i Karlskronas eget bestånd av offentliga lokaler. Situationen i Rödeby f.d.
kommunalhus har uppmärksammats. En översiktlig kalkyl och förstudie har gjorts
över vilka kostnader som omfattas vid en hissinstallation. En enkel his med öppen
hisskorg och utan automatik är kostnadsberäknad till ca 200 tkr och en ordinär hiss
med automatik beräknas kosta ca 500 tkr.
Parallellt utreder en parlamentarisk grupp, utsedd av kommunstyrelsen, vilka
samlingslokaler som idag och för framtiden skall vara i kommunal ägo och vilka
hyresförhållanden som skall gälla. Med beaktande av bland annat detta resultat
kommer under år 2004 en översiktlig plan att sammanställas över de åtgärder som
erfordras för att successivt tillgänglighetsanpassa våra offentliga lokaler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 maj 2004, § 75, föreslagit
fullmäktige besluta i två attsatser.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avvakta resultatet av pågående utredning avseende kommunens framtida
innehav av samlingslokaler och finansieringsformer, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_______

27 maj 2004

Socialnämnden
Akten

18

2003.557.106

§ 81
Svar på motion om ansvar för uppväxande generationer, samordningsorgan
mot barn- och ungdomsbrottslighet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår fullmäktige besluta om att ett starkare
samordningsorgan mot barn- och ungdomsbrottslighet skapas för att åstadkomma
en mer attraktiv och säkrare miljö i kommunen i enlighet med motionens intentioner.
Socialnämnden har vid sammanträde den 22 mars 2004, § 48, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden delar förslagsställarens syn på vikten av förebyggande
åtgärder för att förhindra att barn och ungdomar utvecklas destruktivt. Karlskrona
kommun har en mycket väl fungerande förebyggandekedja.
Sammanfattningsvis uppger nämnden att behovet av stöd till nattvandrande föräldrar är väl tillgodosett genom fältgruppens försorg. Däremot är det viktigt att uppmärksamma behovet av tillfälliga lokaler. Generellt har socialtjänsten inte några
lokaler ute i kommundelarna, varför andra kommunala verksamheter såsom skola,
barnomsorg och fritidsgårdsverksamhet, skulle kunna upplåta någon lokal. Fältgruppen hjälper gärna till med att förmedla kontakter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 maj 2004, § 76, föreslagit
fullmäktige att motionen är besvarad enligt ovan.
Jan Johansson (kd), Christina Mattisson (s) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen därmed är besvarad.
________

27 maj 2004

Projektledning Rosenholm
Ekonomienheten
Akten

19

2004.84.820

§ 82
Svar på motion om uppbyggande motion på Rosenholm
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår fullmäktige besluta att kommunen
tillsammans med Vasallen AB och föreningslivet ökar intresset för anläggningen
samt bidra till folkhälsan i enlighet med motionens intention.
Projektansvariga för Arena Rosenholm har med skrivelse den 13 april 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Området har stora möjligheter till utveckling och området har idag motionsspår som är möjliga att använda. Att skapa en visningsslinga
med utställningsplats och grillplats förhöjer värdet på etableringen av Arena
Rosenholm. För att genomföra en sådan slinga bedöms kostnaden som låg, även
ställt i relation till nyttan. Då resurser kan frigöras för ändamålet både inom
kommunen och Vasallen AB föreslås att motionen tillstyrks.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 maj 2004, § 77, föreslagit
fullmäktige att tillstyrka motionen.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att tillstyrka motionen.
_______
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§ 83
Frågor
1. Carl-Göran Svensson (m) frågar kommunstyrelsens ordförande om kommunen
tillsammans med Vägverket kommer att fastställa vilken sträckning E22 får genom
kommunen så att alla tvivel undanröjs för den enskilde när det gäller att utveckla
boende och försäljning av mark?
Mats Johansson (s) svarar ja.
2. Christina Mattisson (s) frågar Mats Lindbom om brev, som Lindbom hänvisade
till i en debatt i april månad och som en anställd lämnat in, inte har stämplats in så
att handläggning kan ske i vederbörlig ordning?
Mats Lindbom (c) svarar.
_______

27 maj 2004

Akten

21

2004.208.736

§ 84
Svar på interpellation om kooperativ verksamhet inom handikappomsorgen
Interpellationen ställdes till handikappnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 29 april 2004, § 55, av Kent Lewén (fp).
Birger Wernersson (s) har med skrivelse den 26 maj 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar ordföranden i handikappnämnden Birger Wernersson (s), Kent
Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Christina Mattisson (s) och Inga Lill Siggelsten (kd).
_______

27 maj 2004

Akten

22

2004.236.611

§ 85
Svar på interpellation om Amiralitetsförsamlingens visade intresse att anordna
förskoleverksamhet
Interpellation till ordföranden i barn- och ungdomsnämnden har lämnats in den 10 maj
2004 av Annicka Engblom (m).
Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 18 maj 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c), Claes Bothén (kd),
Magnus Johansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp).
_______

27 maj 2004

Akten

23

2004.237.109

§ 86
Interpellation om vilka åtgärder som vidtagits om beslutad informationskampanj om de nya EU-medlemsländernas nutidshistoria
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande inlämnad den 17 maj 2004, av
Karl-Gösta Svenson (m ).
Ingegerd Holm (s) har med skrivelse den 26 maj 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Karl-Gösta Svenson (m) och Ingegerd Holm (s).
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 17 juni 2004, kl 13.30-17.30

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-16.50 §§ 87-92
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Magnus Manhammar (s) kl 17.25-17.30 §§ 94-99
Karl-Gösta Svenson (m)
Ann-Louise Rosell (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-16.00 §§ 87-92
Karl-Anders Holmquist (c) kl 13.30-15.00 §§ 87-92
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
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Inga Lill Siggelsten (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-17.25 §§ 87-93
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Inger Persson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Kenneth Lejhall (s)
Siv Brorsson (s)
Margita Landehag (s)
Gert Olsson (s)
Niklas Olsson (s) kl 13.30-17.25 §§ 87-93
Siv Holmberg (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Lennart Svensson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Rosita Persson (s) kl 17.25-17.30 §§ 94-99
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Börje Dovstad (fp)
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c) kl 17.25-17.30 §§ 94-99
Andreas Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s) kl 13.30-17.25
John-Erik Danerklint (s) kl 13.30-17.00
Ulla Ohlsson (s) kl 13.30-16.00
Birger Wernersson (s) kl 13.30-17.00
Lennart Hansson (c) kl 13.30-17.25
Lennart Svantesson (kd)

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson
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Utses att justera

Carl-Göran Svensson och Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 24 juni 2004, kl 10.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………. §§ 87-99
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………….
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………….
Carl-Göran Svensson

Justerare

…………………………………………….
Claes-Urban Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 24 juni 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
…………………………………

4
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§ 87
Ny ersättare i fullmäktige
Länsstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2004 till och med den 31 oktober
2006 utsett Reine Svensson till ny ersättare i kommunfullmäktige för vänsterpartiet.
Ordföranden hälsar Reine Svensson välkommen till fullmäktige.
_______

17 juni 2004

Akterna

6

2003.555.214
2004.274.007

§ 88
Anmälningsärenden
A. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 040512, § 194, att i enlighet med fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för Karlskrona 5:23 m.fl. på
Hästö
B. Svenska simförbundets skrivelse om 100 år i simkonstens tecken. Jubileumsåret 2004 skall krönas med en landsomfattande manifestation under parollen
”Hela Sverige i Vattnet” den 23-24 oktober
C. Enkätundersökning från KPMG.
______

17 juni 2004

Akterna

7

2004.263.618
2004.270.510
2004.282.005

§ 89
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om prao i äldreomsorgen, av Maria Persson (c),
2. Medborgarförslag om Karlskrona som referenskommun utan fartkameror, av
Peter Öjerskog, samt
3. Motion om Rekommendation gällande mobil telefoni, av Mats Lindbom (c).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
_______

17 juni 2004

Socialnämnden
Polismyndigheten
Akten

8

2004.39.003

§ 90
Förslag till ändring av lokala ordningsstadgan
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 april 2004, § 68, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen har anmodat alkoholhandläggaren
att lämna yttrande över polismyndighetens förslag till ändring av § 13 i
kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Polismyndigheten vill att nuvarande bestämmelser utökas. Myndigheten vill ha
förbud även mot förtäring av folköl samt att ett helt nytt geografiskt område kring
köpcentret Amiralen omfattas av förtäringsförbudet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 85, föreslagit kommunfullmäktige besluta att utöka området för förtäringsförbud av alkohol.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m), Frank Alsén (sd) och Kent Lewén (fp)
yrkar att punkt 1-3 avslås och att ändring av lokala ordningsföreskrifter endast
gäller området enligt punkt 4.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Johanssons
m.fl. yrkande. Fullmäktige beslutar enligt Mats Johanssons m.fl. förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att följande tillägg görs i § 13 allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun;
§ 13 med rubriken Förtäring av alkohol
Alkoholdrycker – drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol – får
inte förtäras inom området kring köpcentren Amiralen och Slottsbacken, begränsat
av Österleden, Lyckebyvägen, Gjuterivägen, Slottsvägens förlängning samt
Verkövägen, enligt karta med området inritat.
_______

17 juni 2004

Samtliga nämnder
Jämställdhetskommitténs ledamöter
Akten

9

2004.272.026

§ 91
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 10 maj 2003, § 1, beslutat
överlämna reviderat jämställdhetsprogram för år 2004 till fullmäktige för
antagande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 86, föreslagit
fullmäktige att anta jämställdhetsprogrammet.
Yrkande
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändring
sidan 11 punkt 2:5 att ordet ”oskälig” byts ut mot ”osaklig” i enlighet med
jämställdhetslagen 10 §.
Ingrid Trossmark (s), Mats Johansson (s), Inga Lill Siggelsten (kd) och Magnus
Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Jan-Olof Peterssons
ändringsyrkande.
Fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag med Jan-Olof Peterssons
ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
Att anta reviderat Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004.
_______
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Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

10

2004.43.042

§ 92
Delårsbokslut den 30 april 2004
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
2004 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 88, beslutat
1. att inom kommunstyrelsen/kommunförvaltningens ramar möta den negativa
avvikelsen inom politisk verksamhet genom omprioritering av verksamhet inom
kommunledningsförvaltningens bas- respektive projektbudget,
2. att överföra 1 mkr från kommunstyrelsens reserv för hälsa på arbetsplatsen till
projektbudgeten för projektet ”Hälsa på arbetsplatsen”,
3. att 1 mkr överförs från kommunstyrelsens reserv för Rosenholm till projektbudgeten till projekt Arena Rosenholm,
4. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 700 000 kronor motsvarande 5,5 avdelningar av de investeringsmedel som finns upptagna i 2004 års investeringsbudget
som Reserv för inventarier vid förskoleutbyggnader och ge ett omedelbart investeringstillstånd,
5. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2004, samt
6. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Bo Löfgren (fp) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2004, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

11

2004.100.041

§ 93
Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007
Förslag till direktiv och riktlinjer för nämndernas arbete med treårsbudget åren
2005-2007 utdelas vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2004. Med
utgångspunkt från de nya förutsättningarna beträffande skatter, statsbidrag, löner,
priser m.m. har kommunledningsförvaltningen erhållit politiska budgetdirektiv
från kommunstyrelsens ordförande i trettioåtta attsatser.
Handlingar som underlag för beslut:
1. Ett Ansvarsfullt Grepp – socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets
förslag till budgetdirektiv för 2005-2007 (majoritetens förslag)
2. Tillväxt och Livskvalitet i en Framtidskommun – centerpartiets, kristdemokraternas, folkpartiets och moderaternas förslag till budgetdirektiv för 2005-2007
(fyrklöverns förslag)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 89, föreslagit kommunfullmäktige besluta i 38 attsatser.
Yrkanden
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt som tillägg
1. att till tekniska nämnden anslå 1 000 000 kronor för att iordningställa
förskolelokaler i nuvarande tillfälliga skollokaler i Spandelstorp,
2. att finansiering sker inom det finansieringsbesluts om kommunfullmäktige tog
den 27 maj 2004, § 77, punkt 7, samt
3. att bevilja tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
ombyggnationen.
Magnus Johansson (s), Günter Dessin (v), Henrik Wachtmeister (mp), Eva-Britt
Dahlström (s) och Ingegerd Holm (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Ann-Louise Trulsson (m), Mats
Lindbom (c), Tommy Olsson (kd), Richard Jomshof (sd), Bo Löfgren (fp), Jan
Johansson (kd), Carl-Göran Svensson (m), Karin Brunsberg (m), Jan Lennartsson
(m), Bengt Fröberg (m) och Maria Persson (c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag
till ombudgetering och budgetdirektiv.
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Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot fyrklöverns
förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka fyrklöverns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 31 nej-röster, en som avstår och tre
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, protokollsbilaga 1.
Därefter beslutar fullmäktige bifalla Mats Johanssons tilläggsyrkande i tre
attsatser.
Reservationer
Folkpartiet Liberalernas, moderaternas, kristdemokraternas och centerns ledamöter
reserverar sig till förmån för ”fyrklöverns förslag”, protokollsbilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2005-2007:
1) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0 % av
skatteintäkter och statsbidrag år 2005 samt 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag
år 2006 och 2007
2) Samtliga investeringar skall finansieras med egna medel, med undantag av
investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen
3) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2005 och 2006
i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 04-06 primärt även skall gälla som
underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 05-07,
3. att skatteintäkter och statsbidrag år 2005 dock skall reduceras med 54,4 miljoner
kr och år 2006 med 60,6 miljoner kr jämfört med gällande treårsbudget 04-06 med
anledning av nya skatteunderlagsprognoser från Svenska Kommunförbundet, och
att belopp för Skatteintäkter och statsbidrag år 2007 skall tas upp i enlighet med
Kommunförbundets senaste prognos,
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4. att skatteintäkter och statsbidrag samtidigt skall räknas upp med 7,3 miljoner kr
år 2005 med anledning av att generellt sysselsättningsstöd från staten tillförs kommunerna även detta år,
5. att skatteintäkter och statsbidrag vidare skall räknas upp med 8,0 miljoner kr år
2005 och med 3,3 miljoner kr år 2006 med anledning av aviserat tillfälligt statsbidrag nämnda år,
6. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas upp med 13,5 årliga
miljoner kr från och med år 2006 med anledning av utökat generellt statsbidrag,
7. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas ned med 2,8 miljoner kr
år 2005 och med 2,5 årliga miljoner kr från och med år 2006 med anledning av
aviserade regelförändringar i det gällande skatteutjämningssystemet,
8. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas ned med 5,9 årliga
miljoner kr från och med år 2005 med anledning av aviserad reglering av
pensionsreformen,
9. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas upp med 7,0 miljoner kr
år 2005 och med 14,0 årliga miljoner kr från och med år 2006 med anledning av
aviserat nytt statsbidrag till personalförstärkning i förskolan,
10. att nämnda tillskott om 7,0 miljoner kr år 2005 och 14,0 årliga miljoner kr från
och med år 2006 tills vidare avsätts till en reserv under kommunstyrelsen för personalökning i förskolan,
11. att skatteintäkter och generella statsbidrag skall räknas ned med 0,9 miljoner kr
år 2005, med 1,7 miljoner kr år 2006 och med 1,6 årliga miljoner kr från och med
år 2007 med anledning av överföring av huvudmannaskapet för vissa gymnasieutbildningar till staten,
12. att kommunbidraget till utbildningsnämnden av samma anledning skall räknas
ned med 0,9 miljoner kr år 2005, med 1,7 miljoner kr år 2006 och med 1,6 årliga
miljoner kr från och med år 2007,
13. att en reserv skall tas upp under kommunstyrelsen med ett belopp om 11,6
årliga miljoner kr från och med år 2006 med anledning av att det hittillsvarande
riktade statsbidraget till vuxenutbildning upphör,
14. att ramen för det externa finansnettot (kostnad) skall minskas med 9,3 miljoner
kr år 2005 och med 5,0 miljoner kr år 2006 jämfört med gällande treårsbudget 0406, samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med 1,1 miljoner kr år
2005 och med 5,2 miljoner kr år 2006 jämfört med gällande treårsbudget,
15. att ramen för det externa finansnettot (kostnad), exklusive ränta på pensionsskuld, skall tas upp med 18,3 miljoner kr år 2007,
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16. att reserven för löne- och prisstegring skall minskas med 12,7 miljoner kr år
2005 och med 26,4 miljoner kr år 2006 jämfört med gällande treårsbudget 04-06,
och att samma reserv skall ökas med 64,5 miljoner kr mellan år 2006 och år 2007,
17. att kommunbidraget till barn- och ungdomsnämnden skall ökas och reserven
för barnomsorgsutbyggnad minskas med 8,0 årliga miljoner kr från år 2005 jämfört
med gällande treårsbudget, med anledning av beslut under innevarande år om fortsatt utbyggnad av barnomsorgen,
18. att kommunbidraget till barn- och ungdomsnämnden samtidigt skall minskas
med 3,0 miljoner kr år 2005 och med 6,0 årliga miljoner kr från år 2006, bland
annat med anledning av minskande elevantal i grundskolan,
19. att nuvarande reserv om 0,5 Mkr för ungdomsverksamhet (”Café Terraqotta”)
från år 2005 omvandlas till en ny reserv avseende planerad utbyggnad av befintlig
ridanläggning i Vedeby,
20. att tillämpningen av reglerna för bostadsanpassningsbidrag skall ses över i
syfte att minska kostnaderna och kommunbidraget till miljö- och byggnadsnämnden därför minskas med 1,0 årlig miljon kr från år 2005,
21. att kommunbidraget till tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet
skall minskas med 2,0 årliga miljoner kr från och med år 2005,
22. att tekniska nämnden ges i uppdrag att planera för organisationsförändringar
inom hela tekniska förvaltningen så att kommunbidraget till tekniska nämndens
skattefinansierade verksamhet kan minskas med 2,0 miljoner år 2005 och med 3,0
årliga miljoner kr från och med år 2006,
23. att kommunbidraget till tekniska nämndens verksamhet avseende skattesubventionerade fastigheter skall minskas med 1,0 årlig miljon kr från och med år
2005,
24. att kommunbidraget till Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge för Karlskrona kommuns del skall minskas med 1,0 årlig miljon kr från
och med år 2005,
25. att ramen för Stöd till kollektivtrafiken skall minskas med 1,0 årlig miljon kr
från och med år 2005,
26. att kommunbidraget avseende kommunstyrelsens projektbudget skall minskas
med 1,0 årlig miljon kr från och med år 2005, varvid kostnadsminskningen främst
skall avse TelecomCity och Karlskrona Innovation Center,
27. att reserven för volym- och kvalitetsökningar skall uppgå till 9,2 miljoner kr år
2005 och 12,2 miljoner kr vartdera året 2006 och 2007,
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28. att realisationsvinster från fastighetsförsäljning skall budgeteras med 5,0 årliga
miljoner kr 2005 - 2007,
29. att som särskild post skall för år 2006 budgeteras en negativ ”Differens” om
10,5 miljoner kr och för år 2007 en positiv ”Differens” om 4,1 miljoner kr,
30. att ramen för arbetsgivaravgifterna skall reduceras med 1,5 årliga miljoner kr
från och med år 2005 som en anpassning till verkligt utfall de senaste åren,
31. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra administrativa besparingar
om 10,0 miljoner kr redan från och med år 2005, vilket innebär en tidigareläggning
av besparingar om 3,0 miljoner kr från år 2006 till år 2005,
32. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2007 som för år 2006,
33. att uppta 4,0 miljoner kr i den centrala Säkerhetsmarginalen även år 2007,
34. att tills vidare fortsätta budgetera s.k. Wärnerssonbidrag till personalförstärkning inom skola/fritidshem enligt nuvarande modell i form av ett till barn- och
ungdomsnämnden respektive utbildningsnämnden riktat statsbidrag,
35. att ge samtliga nämnder i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2004
redovisa förslag till rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet motsvarande 1 % av vederbörande nämnds nettokostnader, varvid det ekonomiska
utrymme som därmed frigörs skall kvarstå inom nämnden för att ge möjlighet till
nödvändiga volym- och kvalitetsökningar. Presenterar nämnden inte sådana förslag
kommer avräkning att ske mot nämndens kompensation för prisökning,
36. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året,
37. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under december månad år 2004,
samt
38. att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till och konsekvenserna av att avbolagisera de kommunala företagen och återföra dem i
kommunal förvaltningsform.
39. att till tekniska nämnden anslå 1 000 000 kronor för att iordningställa
förskolelokaler i nuvarande tillfälliga skollokaler i Spandelstorp,
40. att finansiering sker inom det finansieringsbesluts om kommunfullmäktige tog
den 27 maj 2004, § 77, punkt 7, samt

17 juni 2004

41. att bevilja tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
ombyggnationen.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Mark- och exploateringsenheten
Akten

17

2004.273.253

§ 94
Försäljning av del av Sparre 7 (f.d. simhallstomten) Trossö
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 11 maj 2004 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Karlskrona kommun äger fastigheten Sparre 7 på Trossö. För del av
fastigheten gäller en detaljplan från 2001 som omfattar den f.d. simhallstomten
inom kvarteret. Detaljplanen medger en byggnation å området för bostäder, kontor
samt handel i bottenplanet.
NCC Construction AB är intresserad av att inom gällande detaljplan bygga ett flerbostadshus med ca 30 bostadsrättslägenheter. Bolagets ambition är att i början av
september marknadsföra projektet och teckna avtal med intresserade. Bygget beräknas påbörjas efter årsskiftet 04/05.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 90, beslutat föreslå
fullmäktige att bifalla försäljning i rubricerade ärende.
Kommunfullmäktige beslutar
Att försälja del av Sparre 7 för 2 500 000 kronor till NCC Construction AB
(556613-4929) i enlighet med bilagda köpeavtal.
_______
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Akten

18

2003.558.628

§ 95
Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och
yrkesvägledare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår fullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att skapa en plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare i Karlskrona kommun, där information om vuxenutbildning, studiestöd,
yrken och arbetsmarknad ges till vuxna.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2004, § 20, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att kommunens vuxenutbildning har två vägledare som förutom vägledning för vuxna även arbetar med TIMEgymnasiet. Blekinge Tekniska Högskola har två vägledningstjänster där den ena
vägledaren tyvärr är långtidssjukskriven sedan månader tillbaka. I Karlskrona finns
således f.n. tre vägledare för vuxna. Dessa samverkar mycket och på bästa sätt.
Vuxenutbildningen har vägledning även kvällstid en gång i veckan. En halv dag
per vecka finns också en av vuxenutbildningens vägledare på arbetsförmedlingen.
Den plattform som finns i form av samverkan mellan befintliga vägledare fungerar
alltså utmärkt. Nuvarande vägledarresurs är emellertid inte tillräcklig för det vägledningsbehov som finns bland vuxna i Karlskrona kommun. För att utveckla nuvarande plattform krävs fler vägledartjänster.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 92, föreslagit
fullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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Akten

19

2002.485.840

§ 96
Svar på motion om bevarande av brandstationens slangtorn på Pottholmen
som utsiktstorn
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2002, § 154, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att brandstationens slangtorn i etapp
3 av Pottholmsprojektet bevaras och görs om till utsiktstorn.
Turistchefen har den 16 februari 2004 lämnat yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16 april 2004 lämnat yttrande.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte finns några beslut om att
flytta brandstationen och slangtornet används fortfarande av räddningstjänsten.
Frågan om slangtornet skall bevaras eller ej är alltså inte aktuell.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 93, föreslagit
fullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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Akten

20

2003.484.609

§ 97
Svar på motion om förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26-27 november 2003, § 138,
av Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att det i kommunens skolor skall
vara förbjudet att ikläda sig nikab eller burka.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden från sammanträde den 25 februari 2004, § 14
Utbildningsnämnden från sammanträde den 23 mars 2004, § 17
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2004 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Av yttrandena framgår att båda nämnderna
refererar till den utredning som Skolverket gjort i frågan, där skolverket slår fast
att en skolledning har rätt och skyldighet att ingripa mot religiösa yttringar eller
speciella kulturyttringar som kan störa ordningen, påverka säkerheten eller om
skolan inte kan fullgöra sitt pedagogiska uppdrag.
Båda nämnderna anför vidare att varje rektor måste kunna fatta beslut om bärandet
av burka eller nikab utifrån lokala förutsättningar i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 94, föreslagit
fullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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Akten

21

2003.366.312

§ 98
Svar på motion om anläggning av trottoar Rödebyvägen samt ny beläggning
Johannesbergsvägen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av
Annicka Engblom (m). Motionären yrkar att fullmäktige beslutar om att anläggning av trottoar samt ny beläggning på Johannesbergsvägen genomförs snarast
(helst under hösten 2003).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 april 2004, § 36, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Beträffande gångbana längs väg 726 från Rödebyvägen 44 och
norrut avses åtgärder på statlig väg med vägverket som ansvarig väghållare.
Vad gäller asfaltering av Johannesbergsvägen är detta för närvarande en kommunal
angelägenhet. Tekniska förvaltningens ekonomiska resurser för asfaltering är begränsade, vilket innebär att en hård prioritering måste ske. I första hand prioriteras
det s.k. högtrafikerade vägnätet (Österleden, Ronnebyvägen, Verkövägen m.fl.)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 95, beslutat föreslå
fullmäktige att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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§ 99
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar alla för vårens arbete och önskar en trevlig och avkopplande
sommarledighet.
2:e vice ordförande Gunilla Ekelöf (fp) önskar ordföranden en skön och
avkopplande sommar.
_______

26 augusti 2004

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2004
§ 100

Parentation

§ 101

Avsägelser av kommunala val

§ 102

Kommunala val

§ 103

Anmälningsärenden

§ 104

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 105

Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare för
information till vuxna

§ 106

Svar på motion om utsiktstorn samt bevarande av brandstationens slangtorn

§ 107

Svar på motion om förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan

§ 108

Svar på motion om anläggande av trottoar vid Rödebyvägen och ny beläggning på
Johannesbergsvägen

§ 109

Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner vid anskaffande och användande av
tjänstebil och bensinkort

§ 110

Förslag till nya riktlinjer för ekonomistyrning inom tekniska förvaltningens
fastighetsverksamhet

§ 111

Förslag till ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen om brandfarliga
och explosiva varor

§ 112

Försäljning av fastigheten Bonde 14, Nordenskjöldska gården, Trossö

§ 113

Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion år 2003

§ 114

Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4 – antagande

§ 115

Svar på motion om rätt till hemtjänst för alla 80+

§ 116

Svar på motion om kommunalt självstyre att själv bestämma subventionerna inom
barnomsorgen

§ 117

Svar på motion om utveckling av Karlskrona kommun i positiv riktning

§ 118

Svar på interpellation om dramatiskt höjda måltidskostnader vid korttidsboende

§ 119 Svar på interpellation om småföretagargruppen
_______

26 augusti 2004

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 augusti 2004, kl 13.30-17.15

Beslutande

Ordförande
Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s) kl 13.30-16.55 §§ 100-116
Gunilla Ekelöf (fp) kl 16.55-17.15 §§ 117-119
Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.30-16.55
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s) kl 13.30-14.50 §§ 100-107
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Erik Karlsson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s) kl 13.30- 16.00 §§ 100-115
Gerthie Olsson (s) kl 13.30-16.55 §§ 100-116
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s) kl 13.30-16.17.10 §§ 100-118
Bengt-Olof Karlsson (s) kl 13.30-16.55 §§ 100-116
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Kerstin Andersson (s)
Percy Blom (s) kl 13.30-16.55 §§ 100-116
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp) kl 13.30-17.05 §§ 100-118
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
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Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-16.55 §§ 100-116
Camilla Persson (v) kl 16.55-17.15 §§ 117-119
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Lennart Svensson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 14.50-17.15 §§ 108-119
Birger Wernersson (s) kl 16.00-17.15 §§ 116-119
Gert Olsson (s) kl 16.55-17.15 §§ 117-119
Anita Seaberg (s) kl 16.55-17.15 §§ 118-119
Anders Ovander (m) kl 13.30-14.50 §§ 100-107
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 14.50-17.15 §§ 107-119
Eva Abramsson (m) kl 13.30-15.00 §§ 100-107
Bengt Fröberg (m)
Andreas Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v)
José B Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Siv Holmberg (s) kl 13.30-16.20
Anita Seaberg (s) kl 13.30-16.55
Gert Olsson (s) kl 15.30-16.55
Ulla Ohlsson (s) kl 13.30-14.50
Birger Wernersson (s) kl 13.30-16.00
Hans-Göran Håkansson (s)
Eva Röder (fp)
Ingrid Hermansson (c) kl 13.30-16.35
Lennart Hansson (c)
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Lennart Svantesson (kd)
Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Inga Lill Siggelsten och Ann-Charlotte Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 6 september 2004 kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………….. §§ 100-119
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………… §§ 100-116
Patrik Hansson

Ordförande

………………………………………………. §§ 117-119
Gunilla Ekelöf

Justerare

………………………………………………..
Inga Lill Siggelsten

Justerare

………………………………………………..
Ann-Charlotte Svensson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 september 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
…………………………………………….
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§ 100
Parentation
Med anledning av Sigurdh R Peterssons bortgång och begravning idag, erinrar
kommunfullmäktiges ordförande om hans engagemang och lyser med en stunds
stillhet frid över hans minne.
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

6

2004.9.102

§ 101
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Inga-Lill Olofsson (s) har med skrivelse den 16 juni 2004 avsagt sig uppdraget
som ersättare i handikappnämnden,
2. Peter Christensen (c) har med skrivelse den 4 augusti 2004 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden,
3. Börje Dovstad (fp) har med skrivelse den 6 augusti 2004 avsagt sig uppdraget
som ersättare i direktionen för Vårdförbundet Blekinge,
4. Inga Lill Siggelsten (kd) har med skrivelse den 19 juli 2004 avsagt sig
uppdraget som 2:e vice ordförande i handikappnämnden från och med september
2004,
5. Claes Bothén (kd) har med skrivelse den 18 augusti 2004 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige,
6. Marie-Helena Ohlsson (mp) har med skrivelse den 23 augusti 2004 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kulturnämnden,
7. Karin Landquist (kd) har med skrivelse den 20 augusti 2004 avsagt sig
uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden, samt
8. Valdi Ivancic (fp) har med skrivelse den 23 augusti 2004 avsagt sig sina
uppdrag i Karlskrona kommun (ersättare i kommunfullmäktige, barn- och
ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge).
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala val
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

7

2004.9.102

§ 102
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser fullmäktige
följande till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Andreas Reinholdson (kd) efter Karin Landqvist
Handikappnämnden
2:e vice ordförande Karin Landqvist (kd) efter Inga Lill Siggelsten
Kulturnämnden
Ersättare Annicka Thörnblad (mp) efter Marie-Helena Ohlsson
_______
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Akterna
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2004.306.007
2004.305.007
2004.302.007
2004.303.007
2004.304.007
2004.234.370
2003.73.214
2004.179.214
§ 103
Anmälningsärenden
1.
a.
b.
c.
d.

Kommunrevisionen i Karlskrona kommun
Revisionsplan 2004
Revisionsstrategi år 2004-2007
Revisionsrapport 040614 om kommunstyrelsens arbete med kvalitet
Revisionsrapport 040622 Granskning personalförsörjningsprocess –
kommunstyrelsen
e. Revisionsrapport 040614 Granskning av unga arbetslösa
2. Länsstyrelsens yttrande 040622 Redovisning till Energimyndigheten inför
utpekande av områden av riksintresse för vindkraft
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 040607, § 234, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för Lupinen 12 m.fl. i
Karlskrona kommun
4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 040607, § 239, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för fastigheten Annebo 8 m.fl.
i Karlskrona kommun
_______
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Akterna
Kommunal författningssamling
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2004.319.101
2003.204.101
2004.352.631
2004.353.310

§ 104
Inkomna motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att den ordning och de regler som under försöksperioden gällt för medborgarförslag, skall fortsätta gälla tills annat beslutas. Fullmäktige kommer senare att ta
beslut om de redaktionella ändringar som skall föras in i fullmäktiges arbetsordning.
Inkomna motioner och medborgarförslag:
1. Medborgarförslag om direktsändning av fullmäktige via internet, av Peter
Christensen,
2. Motion om kommunala frihetsskolor, av Jan-Olof Peterson (fp), samt
3. Medborgarförslag om Karlskronas förskönande – placering av Bautastenen och
den ”gamla fontänen” av Inge Lindholm.
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motion och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Utbildningsnämnden
Akten

2003.558.628

§ 105
Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och
yrkesvägledare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår fullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att skapa en plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare i Karlskrona kommun, där information om vuxenutbildning, studiestöd,
yrken och arbetsmarknad ges till vuxna.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2004, § 20, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att kommunens vuxenutbildning har två vägledare som förutom vägledning för vuxna även arbetar med TIMEgymnasiet. Blekinge Tekniska Högskola har två vägledningstjänster där den ena
vägledaren tyvärr är långtidssjukskriven sedan månader tillbaka. I Karlskrona finns
således f.n. tre vägledare för vuxna. Dessa samverkar mycket och på bästa sätt.
Vuxenutbildningen har vägledning även kvällstid en gång i veckan. En halv dag
per vecka finns också en av vuxenutbildningens vägledare på arbetsförmedlingen.
Den plattform som finns i form av samverkan mellan befintliga vägledare fungerar
alltså utmärkt. Nuvarande vägledarresurs är emellertid inte tillräcklig för det vägledningsbehov som finns bland vuxna i Karlskrona kommun. För att utveckla nuvarande plattform krävs fler vägledartjänster.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 92, föreslagit
fullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 juni 2004, § 95, beslutat att
bordlägga ärendet.
Yrkande
Eva-Britt Dahlström (s), med tillstyrkan av Christina Mattisson (s), yrkar
återremiss.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar om återremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
Att återremittera ärendet.
_______
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Akten

2002.485.840

§ 106
Svar på motion om bevarande av brandstationens slangtorn på Pottholmen
som utsiktstorn
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2002, § 154, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att brandstationens slangtorn i etapp
3 av Pottholmsprojektet bevaras och görs om till utsiktstorn.
Turistchefen har den 16 februari 2004 lämnat yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16 april 2004 lämnat yttrande.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte finns några beslut om att
flytta brandstationen och slangtornet används fortfarande av räddningstjänsten.
Frågan om slangtornet skall bevaras eller ej är alltså inte aktuell.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 93, föreslagit
fullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 juni 2004, § 96, beslutat att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen är besvarad.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

2003.484.609

§ 107
Svar på motion om förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26-27 november 2003, § 138,
av Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att det i kommunens skolor skall
vara förbjudet att ikläda sig nikab eller burka.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden från sammanträde den 25 februari 2004, § 14
Utbildningsnämnden från sammanträde den 23 mars 2004, § 17
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2004 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Av yttrandena framgår att båda nämnderna
refererar till den utredning som Skolverket gjort i frågan, där skolverket slår fast
att en skolledning har rätt och skyldighet att ingripa mot religiösa yttringar eller
speciella kulturyttringar som kan störa ordningen, påverka säkerheten eller om
skolan inte kan fullgöra sitt pedagogiska uppdrag.
Båda nämnderna anför vidare att varje rektor måste kunna fatta beslut om bärandet
av burka eller nikab utifrån lokala förutsättningar i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 94, föreslagit
fullmäktige att avslå motionen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 juni 2004, § 97, beslutat att
bordlägga ärendet.
Yrkanden
Roland Mattisson (v), Annicka Engblom (m), Christina Mattisson (s), Jan-Olof
Petersson (fp), Peter Glimvall (m), Magnus Johansson (s) och Kerstin Andersson
(s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Richard Jomshof (sd) och Frank Alsén (sd) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs yrkande om bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 72 ja-röster mot 3 nejröster enligt kommunstyrelsens
förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
Att avslå motionen.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2003.366.312

§ 108
Svar på motion om anläggning av trottoar Rödebyvägen samt ny beläggning
Johannesbergsvägen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av
Annicka Engblom (m). Motionären yrkar att fullmäktige beslutar om att anläggning av trottoar samt ny beläggning på Johannesbergsvägen genomförs snarast
(helst under hösten 2003).
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 april 2004, § 36, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Beträffande gångbana längs väg 726 från Rödebyvägen 44 och
norrut avses åtgärder på statlig väg med vägverket som ansvarig väghållare.
Vad gäller asfaltering av Johannesbergsvägen är detta för närvarande en kommunal
angelägenhet. Tekniska förvaltningens ekonomiska resurser för asfaltering är begränsade, vilket innebär att en hård prioritering måste ske. I första hand prioriteras
det s.k. högtrafikerade vägnätet (Österleden, Ronnebyvägen, Verkövägen m.fl.)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 juni 2004, § 95, beslutat föreslå
fullmäktige att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 17 juni 2004, § 98, beslutat att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen är besvarad.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

2004.286.029

§ 109
Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande och
användande av tjänstebil och bensinkort
Kommunledningsförvaltningens svar på revisionens granskning av bensinkortshanteringen, utmynnade i en utfästelse att utarbeta förslag till kommunövergripande regler.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 augusti 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslag till regler har varit utsänt till samtliga förvaltningsledningar för synpunkter. I utarbetandet av förslaget har tekniska förvaltningen och äldreförvaltningen medverkat i högre grad på grund av att hanteringen och erfarenheten av att
administrerar tjänstebilar är särskilt stor i dessa förvaltningar. Avsikten är att
respektive förvaltning, med bibehållna intentioner, anpassar dokumentet till den
egna verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 100, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta redovisat förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för
anskaffande och användande av tjänstebil och bensinkort,
2. att uppdra till kommunens nämnder att göra erforderliga anpassningar av
riktlinjer och rutiner med bibehållna intentioner samt att implementera regelsystemet, samt
3. att uppdra åt Karlskrona Moderbolag att införa motsvarande principiella
riktlinjer och rutiner i de kommunala företagen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
TF:s fastighetsavdelning
Akten

2004.160.042

§ 110
Förslag till nya riktlinjer för ekonomistyrning inom tekniska förvaltningens
fastighetsverksamhet
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 maj 2004, § 47, lämnat förslag till
nya riktlinjer för ekonomistyrningen för fastighetsförvaltningen i Karlskrona
kommun. Samråd har skett med kommunens samtliga förvaltningar och med
kommunledningsförvaltningens ekonomienhet. Kommunledningsförvaltningen
har lagt till en attsats om ”att tekniska nämnden skall ansvara för kommunens
lokalförsörjning och lokalsamordning på ett sådant sätt att kostnadseffektiva
lokallösningar uppnås”.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 augusti 2004 tillstyrkt förslaget
med komplettering: Punkt 9 Kontrakt och kontraktsskrivning (sidan 8) tillägg
andra stycket: Dock är vid uppsägning hyrande förvaltning kostnadsansvarig för
återstoden av värdet av de investeringar som är hänförbara till de specifika behov
verksamheten har initierat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 107, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till riktlinjer för fastighetsförvaltningen i Karlskrona
kommun enligt bilaga A, med tillägg punkt 9 Kontrakt och kontraktsskrivning,
sidan 8 andra stycket, Dock är vid uppsägning hyrande förvaltning kostnadsansvarig för återstoden av värdet av de investeringar som är hänförbara till de
specifika behov verksamheten har initierat.
2. att internhyreskontrakt för kommunägda lokaler tecknas med en uppsägningstid om ett år,
3. att varje fastighets kostnader och intäkter särredovisas,
4. att kapitalkostnadsberäkningen i hyresintäktskalkylen övergår från nu gällande
annuitetsmetod till rak nominell avskrivningsmetod med internräntekostnadsberäkning. Detta innebär att nuvarande system att kompensera fastighetsförvaltningen
med kommunbidrag för kalkyldifferensen upphör,
5. att i samband med årliga budgetarbetet och inom givna budgetdirektiv skall
samtliga förvaltningar i samråd med fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen gå igenom vilka objekt som man under budgetperioden planerar bygga nytt
eller bygga om,
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6. att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om projekteringstillstånd och investeringstillstånd förutsatt att investeringen innefattas i den
driftskostnads- och investeringsram som fullmäktige årligen beslutar. Tillstånd
beviljade av kommunstyrelsen anmäls till kommunfullmäktige,
7. att beslutade förändringar skall gälla från och med den 1 januari 2005, samt
8. att tekniska nämnden skall ansvara för kommunens lokalförsörjning och
lokalsamordning på ett sådant sätt att kostnadseffektiva lokallösningar uppnås.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2004.251.406

§ 111
Förslag till ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen om
brandfarliga och explosiva varor
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2004, § 200,
lämnat yttrande och beslutsförslag i rubricerade ärende. En översyn har gjorts av
den taxa som hittills gällt i Karlskrona kommun. Kommunförbundet har utarbetat
en normaltaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den tidigare taxan har bedömts vara alltför komplicerad att använda samtidigt som den inte tagit rimlig hänsyn till ärendenas komplexitet vid avgiftsberäkningen.
Grunden för den omarbetade taxan är densamma som idag. Den nya taxan ger
däremot utökade möjligheter för den sökande att påverka avgiften, detta genom att
lämna in kompletta handlingar i initialskedet av ärendet. Den nya taxan innebär
sänkning likväl som ökning av avgiften beroende på objektets art och storlek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 108, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta kommunförbundets plan- och bygglovstaxa 2004,
2. att fastställa timtaxan till 700 kronor när taxans grundbelopp enligt plan- och
bygglagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor inte tillämpas, samt
3. att taxan skall gälla från och med den 1 juli 2004 eller den tidpunkt
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar att nuvarande timtaxa om 610 kronor höjs med
konsumentprisindex.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kent Lewéns
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Karl-Gustaf Johansson (m), AnnLouise Trulsson (m), Jan-Åke Nordin (m), Karin Brunsberg (m), Lars-Göran Forss
(m), Carl-Göran Svensson (m), Bengt Fröberg (m), Peter Glimvall (m), Annicka
Engblom (m), Kent Lewén (fp), Bo Löfgren (fp), Inger Fölster (fp), Mikael
Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena Hjorth (fp), Anna Ekström (fp),
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Margareta Rodin (fp), Jan Fälteke (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c),
Karl-Anders Holmquist (c), Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd), Inga Lill
Siggelsten (kd), Andreas Reinholdson (kd), Jan Johansson (kd), Evy Andréasson
(kd), Frank Alsén (sd) och José B Espinoza (mp) reserverar sig till förmån för det
borgerliga förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta kommunförbundets plan- och bygglovstaxa 2004,
2. att fastställa timtaxan till 700 kronor när taxans grundbelopp enligt plan- och
bygglagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor inte tillämpas, samt
3. att taxan skall gälla från och med den 1 juli 2004 eller den tidpunkt kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2004.341.253

§ 112
Försäljning av fastigheten Bonde 14, Nordenskjöldska gården, Trossö
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 11 maj 2004 lämnat yttrande och
beslutsförslag i rubricerade ärende. Fastigheten är belägen mellan Stortorget och
Amiralitetstorget och gränsar mot Heliga Trefaldighetskyrkan, församlingshemmet
och kommunens bibliotek. Den är bebyggd med ett kulturhus i två fulla plan med
inredd vind, källardel i markplan med en totalyta på 785 kvm jämte ett magasin på
160 kvm samt ett mindre småhus i 1½ plan på 87 kvm.
Magasinet och småhusen är uthyrda. Huvudbyggnaden från 1700 talet har tidigare
använts i större utsträckning för kommunal verksamhet. Nu inrymmer den
Östersjöinstitutet, som inte längre har behov av så stora ytor, samt Läsesällskapets
bibliotek.
Fastigheten bedöms inte ha någon primär kommunal användning utöver att det är
angeläget att bevara Läsesällskapets bibliotek intakt, vilket kan ske med ett hyresförhållande.
Församlingen, genom Karlskrona-Aspö kyrkliga samfällighet, har anmält intresse
av att förvärva fastigheten för egen verksamhet, då församlingshemmet ligger i
anslutning till Bonde 14. Förhandlingarna har resulterat i bilagda förslag till köpeavtal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 109, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att försälja fastigheten Bonde 14 till Karlskrona-Aspö kyrkliga samfällighet
(252003-0988) för 5 900 000 kronor i enlighet med bilagda köpeavtal.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Ekonomienheten
Akten

2004.206.701

§ 113
Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion år 2003
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter att ha granskat årsredovisningen
2003 översänt årsredovisning och revisionsberättelse för fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och
att direktionen sam de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Av verksamhetsberättelsen framgår att det under 2003 varit en
sämre efterfrågan av vårdplatser när det gäller missbrukare och ungdomar, så dessa
verksamheter uppvisar ett ekonomiskt underskott. Andra verksamheter har
däremot överskott och Vårdförbundet som helhet har ett positivt resultat på 1 005
mkr. Vårdförbundets egna kapital uppgår den 31 december 2003 till 13 576 mkr.
I samband med att fullmäktige i augusti 2002 beviljade ansvarsfrihet för år 2001,
beslöt fullmäktige också att väcka ärendet om det egna kapitalets storlek. Denna
fråga har utretts. Bedömningen har gjorts att återbäring/utbetalning till ägarkommunerna inte kan ske enligt nu gällande förbundsordning. Vårdförbundets direktion har gett ett uppdrag till VD Lars Olnäs att ta fram förslag till ny förbundsordning. Fullmäktige kommer att få möjlighet att framföra sin syn på såväl förbundsordning som återbetalning/utbetalning när ägarkommunerna skall anta ny
förbundsordning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 110, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år 2003.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

26 augusti 2004 22

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2003.446.214

§ 114
Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4 –
antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2004, § 196,
föreslagit fullmäktige att anta rubricerade detaljplan. Planen syftar till att ta fram
stycketomter i Musikgatans förlängning, detta i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet antaget 2001. Den idag gällande planen tillåter flerbostadshus i två
plan. Föreslagen detaljplan innebär en omvandling av del av gällande plan vilken
medger 20 villor.
Som en följd en följd av ökad efterfrågan samt utförsäljning av befintliga byggrätter är kommunen i stort behov av mark för exploatering av villor. Idag finns
ingen efterfrågan på mark för flerbostadshus, vilket föranledde denna omprövning
av markanvändning strax sydväst om Spandelstorps centrum. Marken är idag
obebyggd och ägs av Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 111, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att antaga omvandling av detaljplan för fastigheterna Munspelet 2, 3 och
Spandelstorp 5:4, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yrkanden
Tommy Olsson (kd), Maria Persson (c), Bo Löfgren (fp), Margareta Rodin (fp),
Jörgen Johansson (c), Richard Jomshof (sd), Anna Ekström (fp) och Mats
Lindbom (c), yrkar att liggande planförslag återremitteras till miljö- och
byggnadsnämnden som ges i uppdrag att arbeta fram ett ändrat planförslag där
området i sin helhet bevaras som naturmark/grönområde.
Henrik Wachtmeister (mp) och Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Gerthie Olsson (s), Carl-Göran Svensson (m), Percy Blom (s) och Karin Brunsberg
(m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall beslutas idag eller
återremitteras och finner att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall avgöras
idag röstar ja, den som vill att ärendet återremitteras röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 28 nej-röster mot 46 ja-röster och en frånvarande att
återremittera ärendet, voteringsprotokoll bilaga 2.
Således besluta kommunfullmäktige
Att återremittera ärendet.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2003.93.732

§ 115
Svar på motion om rätt till hemtjänst för alla 80+
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22, av
Kent Lewén (fp). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar utred möjligheten att
erbjuda rätt till fyra timmars hemtjänst per månad utan biståndsprövning för alla 80
år och äldre.
Äldrenämnden beslöt den 27 augusti 2003, § 74 att tillstyrka motionen som ett
inslag i en långsiktig strategi för förebyggande insatser i kommunens äldreomsorg
och förstärkning av hemtjänsten.
Kommunstyrelsen beslöt den 7 oktober 2003, § 153, att återremittera ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Av äldrenämndens måldokument framgår att nämnden har som
långsiktig strategi att utveckla stödet i hemtjänsten och förstärka möjligheten för
den enskilde att bo kvar i ordinärt boende. För att uppnå denna målsättning krävs
ett flertal olika åtgärder. Genom att bevilja insatser till alla över 80 år skulle
kanske behovet av mer omfattande insatser kunna skjutas upp. Lagligheten i att
generellt bevilja bistånd är emellertid nu föremål för diskussion. Äldrenämndens
ekonomiska situation bidrar också till att generella insatser för närvarande inte är
möjliga att genomföra.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 112, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad.
Kent Lewén (fp) och Peter Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen skall anses besvarad.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2004.20.611

§ 116
Svar på motion om kommunalt självstyre att själv bestämma subventionerna
inom barnomsorgen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 januari 2004, § 5, av
Tommy Olsson (kd) och Jan Johansson (kd). Motionärerna hänvisar till den
kommunala självstyrelsen som är en viktig grundprincip i det svenska styrelseskicket och att det blir allt vanligare med specialdestinerade och detaljreglerade
anslag till kommunsektorn. Vidare hänvisas till namninsamlingar och folkomröstningar skett som ett uttryck för frustration över att den barnomsorgsform som valts
inte är bidragsberättigad av staten. Motionärerna vill att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att Karlskrona kommun får bli en försökskommun, där
kommunen får rätt att fördela sina egna subventioner till barnomsorg på ett sådant
sätt, att det utifrån föräldrarnas önskemål kan komma alla barnfamiljer till del.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 maj 2004, § 44, föreslagit att fullmäktige skall avslå motionen. Förslaget i motionen beskrivs som ett
alternativ till maxtaxa. Det innebär att ersättning till föräldrar som väljer en annan
form för sin barnomsorg än den som kommunen erbjuder skall finansieras genom
det statsbidrag som kommunen erhåller för maxtaxan. Villkoren för att få bidrag är
att kommunen tillämpar en taxa för sin förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
som ligger inom de ramar som förordningen (SFS 2001:60) anger. Finansiering av
det som anges i motionen kan följaktligen inte göras med pengar som erhålls för
maxtaxa.
Den verksamhet som föreslås i motionen omfattas inte av det som i skollagen definieras som förskoleverksamhet. För att ta ställning till om det som föreslås i motionen kan vara ett alternativ till förskoleverksamhet, krävs ett omfattande utredningsarbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 113, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
Yrkanden
Annicka Engblom (m), Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Jan Johansson
(kd) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) och Magnus Johansson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

26 augusti 2004 26

Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Annicka
Engbloms m.fl yrkande om bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar, med 40 ja-röster mot 33 nej-röster, en som avstår och en
frånvarande, enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 3.
Således beslutar kommunfullmäktige
Att avslå motionen.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2004.51.212

§ 117
Svar på motion om utveckling av Karlskrona kommun i positiv riktning
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av Jan
Johansson (kd). Motionären förslår att Karlskrona kommun ser över integrationen
mellan översiktsplan och en lokal Agenda 21 samt arbetet med dessa.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 7 juni 2004, § 244, föreslagit fullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse. I yttrandet framgår att den av kommunen antagna
översiktsplanen från augusti 2002 borde kunna kompletteras ytterligare enligt
riktlinjerna i Agenda 21. För att lyckas med arbetet med en hållbar utveckling i
kommunen krävs engagemang från beslutsfattare samt att de ekonomiska, ekologiska och sociala frågorna integreras i de olika verksamheterna och i beslutsfattandet. Den större delaktighet från kommuninvånarna efterlyses vid förändringar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att synpunkterna i motionen tidigare
har framförts i samband med remissförfarande av översiktsplanen och har bemötts
i ett utlåtande inför antagandet av översiktsplanen. Två allmänna informationsmöten hölls i Rödeby i samband med framtagandet av översiktsplanen. Synpunkterna på förändringar i Rödeby centrum var många vilket resulterade i ett förslag i
planen att förändringar i centrum föregås av en centrumutredning.
Översiktsplanen har tagits fram parallell med kommunens miljöplan. Vid
antagandet av miljöplanen den 31 december 2001, antogs även riktlinjer för
Agenda 21-arbete. I nästa revidering av översiktsplan respektive miljöplan bör
möjligheterna att göra ett gemensamt dokument övervägas där även Agenda 21frågorna kan integreras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen är besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2004.345.706

§ 118
Svar på interpellation om dramatiskt höjda måltidskostnader vid
korttidsboende
Interpellationen till handikappnämndens ordförande den 9 augusti 2004, av Kent
Lewén (fp).
Birger Wernersson (s) har med skrivelse den 16 augusti 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (fp), Birger Wernersson (s) och Lena Hjorth (fp).
______
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Akten

2004.350.140

§ 119
Svar på interpellation om småföretagargruppen
Interpellation till småföretagargruppens ordförande om gruppens arbete, av
Tommy Olsson (kd).
Magnus Johansson (s) har den 24 augusti 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Tommy Olsson (kd) och Magnus Johansson (s).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2004
§ 120

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 121

Kommunala val

§ 122

Anmälningsärenden

§ 123

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 124

Inkomna interpellationer

§ 125

Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4 – antagande

§ 126

Svar på motion om utbildning av fordonsförare vid färdtjänst

§ 127

Svar på motion om möjlighet för äldre och handikappade att åtnjuta rehabilitering
eller olika former av äldreboende i varmt och soligt klimat

§ 128

Svar på medborgarförslag om Karlskrona som referenskommun utan fartkameror

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 september 2004, kl. 13.30-14.55

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Lisbeth Petersson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Person (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Veronica Lahte (s)
Integer Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Peterson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
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Maria Person (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd) kl. 13.30-14.30 §§ 120-127
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Inger Persson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Faraj Abu Iseifan (s)
Åke Håkansson (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Andreas Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Gert Olsson (s)
Anita Seaberg (s)
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-14.30
José Espinoza B (mp)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Annelie Svensson och Ingrid Trossmark

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
tisdagen den 28 september 2004, kl. 16.00

23 september 2004 4

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………… §§ 120-128
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………….
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………..
Annelie Svensson

Justerare

………………………………………….
Ingrid Trossmark

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 september 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………….
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

2004.9.102

§ 120
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Anne-Louise Rosell (s) har med skrivelse den 5 september 2004 avsagt sig
uppdragen som 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden och som ersättare i
Region Blekinge, samt
2. Cecilia Wahllöf (v) har med skrivelse den 5 september 2004 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2004.9.102

§ 121
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
kommunfullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Kerstin Frändebo (c) efter Peter Christensen
Handikappnämnden
Ersättare Jörgen Rosell (v) efter Cecilia Wahllöf
_______
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Akterna

2004.346.006
2003.163.109

§ 122
Anmälningsärenden
A. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2005, utsänd
B. Redovisning av kommunkoncernens integrationsplaner år 2004 samt
dokumentation av integrationsarbetet 2002-2004, utsänd
C. Svenska Kommunförbundet/Landstingsförbundet 040906 skrift om
”Fullmäktige & revisionen”

_______
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Akterna

2004.360.043
2004.363.612
2004.372.846
2004.399.214

§ 123
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om avsättande av medel till studieresor i syfte att illustrera kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten, av Richard Jomshof
(sd),
2. Medborgarförslag om Vision för framtiden på Rosenholm, gymnasieskola med
minst 300 elever, av Gunnar Johansson,
3. Motion om Karlskrona kommuns gästhamnar, av Lars-Göran Forss (m), samt
4. Motion om aktualisering av gamla detaljplaner, av Andreas Reinholdson (kd).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten

2004.386.022

§ 124
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till ordföranden i tekniska nämnden om rätten att driva eget
företag på sin kommunala arbetsplats, av Kent Lewén (fp).
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden
Berörda sakägare
Akten

2003.446.214

§ 125
Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4 antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2004, § 196,
föreslagit fullmäktige att anta rubricerade detaljplan. Planen syftar till att ta fram
stycketomter i Musikgatans förlängning, detta i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet antaget 2001. Den idag gällande planen tillåter flerbostadshus i två
plan. Föreslagen detaljplan innebär en omvandling av del av gällande plan vilken
medger 20 villor.
Som en följd en följd av ökad efterfrågan samt utförsäljning av befintliga byggrätter är kommunen i stort behov av mark för exploatering av villor. Idag finns
ingen efterfrågan på mark för flerbostadshus, vilket föranledde denna omprövning
av markanvändning strax sydväst om Spandelstorps centrum. Marken är idag
obebyggd och ägs av Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2004, § 111, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att antaga omvandling av detaljplan för fastigheterna Munspelet 2, 3 och
Spandelstorp 5:4, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 augusti 2004, § 114, beslutat att
återremittera ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2004 lämnat
yttrande över återremissens uppdrag i fullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag att anta omvandling av rubricerade plan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2004, § 130, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att antaga omvandling av detaljplan för fastigheterna Munspelet 2, 3 och
Spandelstorp 5:4, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Yrkanden
Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Richard Jomshof (sd), Björn Gustavsson
(mp) och Günter Dessin (v) yrkar återremiss med uppdrag att ta fram en plan som
innebär att området i sin helhet bevaras som naturmark/grönområde.
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Gerthie Olsson (s) och Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag och avslag till Tommy Olssons m.fl. återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller senare och
finner att fullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag och då faller återremissyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: De som vill att ärendet skall avgöras idag
röstar ja, de som är däremot röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 44 ja-röster mot 27 nej-röster och fyra frånvarande att
ärendet skall avgöras idag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Skriftlig reservation från Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c),
protokollsbilaga 2, samt 23 ledamöter som reserverar sig till förmån för
återremissyrkandet, bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
Att antaga omvandling av detaljplan för fastigheterna Munspelet 2, 3 och
Spandelstorp 5:4, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______
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Handikappnämnden
Akten

2004.65.737

§ 126
Svar på motion om utbildning av fordonsförare vid färdtjänst
Motionen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar att förarna av
färdtjänst ges nödvändig sjukvårdsutbildning,
Handikappnämnden, som ansvarar för upphandlingen av resor till/från dagligverksamhet, har lämnat yttrande och beslutsförslag vid sammanträde den 23 juni
2004, § 38. Handikappförvaltningen har även varit i kontakt med Blekingetrafiken
som har ansvaret för färdtjänsten.
Av handikappnämndens yttrande framgår att i gällande avtal med berörda
entreprenörer för färdtjänst kräver Blekingetrafiken att förarna skall ha genomgått
ett flertal sjukvårdsutbildningar och handikappnämnden har likartade krav på
förarna vid resor till/från daglig verksamhet (se handikappnämndens yttrande).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 augusti 2004 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2004, § 125, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att motionen skall anses besvarad.
Richard Jomshof (sd), Jan-Olof Peterson (fp), Gerthie Olsson (s), Åsa GybergKarlsson (v) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen är besvarad.
_______
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Äldrenämnden
Handikappnämnden
Akten

2004.80.730

§ 127
Svar på motion om möjlighet för äldre och handikappade att åtnjuta
rehabilitering eller olika former av äldreboende i varmt och soligt klimat
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Jan-Åke Nordin (m), Anders Ovander (m) och Karl-Gösta Svenson (m).
Motionärerna föreslår att äldre- och handikappnämnderna får i uppdrag att undersöka förutsättningarna till att ge våra omsorgstagare möjlighet till rehabilitering och
olika former av äldreboende på exempelvis Kanarieöarna eller spanska solkusten.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 30 juni 2004, § 57, lämnat yttrande.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 23 juni 2004, § 37, lämnat yttrande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 augusti 2004 sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Äldre- och handikappnämnderna påtalar att ansvaret för rehabilitering för personer som bor i eget boende åvilar
landstinget, oavsett om personen är äldre eller funktionshindrad.
Äldrenämnden uppger också att endast ett fåtal äldre, som bor på särskilt boende
där kommunen har helhetsansvar, är aktuella för de insatser som motionärerna
aktualiserar. Handikappnämnden uppger att yngre funktionshindrade i särskilt
boende har rätt till sysselsättning, daglig verksamhet och arbete.
Båda nämnderna anser att det inte finns skäl att utreda frågan vidare och föreslår att
motionen avslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2004, § 126, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
Yrkanden
Jan-Åke Nordin (m), Inga Lill Siggelsten (kd), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp),
Maria Persson (c), Ann-Louise Trulsson (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall
till motionen.
Peter Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke Nordins
m.fl. yrkande om bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns: De som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, de som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 31 nej-röster, en som avstår och fyra
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 3.
Kommunfullmäktige beslutar
Att avslå motionen.
_______
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Akten

2004.270.510

§ 128
Svar på medborgarförslag om Karlskrona som referenskommun utan
fartkameror
Medborgarförslaget inkom till kommunfullmäktige den 17 juni 2004, § 89, från
Peter Öjerskog. Förslaget är att Karlskrona kommun skall verka för att bli en referenskommun utan fartkameror. Motiveringen till förslaget är bl.a. att Vägverket
Region Sydöst planerar att sätta upp fartkameror vid E 22 mellan Lösen och Jämjö.
För att verkligen se om försöket, som Öjerskog påtalat, med övervakningskameror
har effekt måste referens självklart finnas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 juli 2004 föreslagit att
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2004, § 128,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m), Frank Alsén (sd), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp)
yrkar bifall till medborgarförslaget.
Mats Johansson (s) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan Lennartssons
m.fl. yrkande om bifall till medborgarförslaget, och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: De som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, de som vill bifalla medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 44 ja-röster, 25 nej-röster, en som avstår och fem
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 4.
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Kommunfullmäktige beslutar
Att avslå medborgarförslaget.
_______

28 oktober 2004

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004
§ 129

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 130

Kommunala val

§ 131

Anmälningsärenden

§ 132

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 133

Inkomna interpellationer

§ 134

Ändring i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges förbundsordning

§ 135

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

§ 136

Delårsbokslut den 31 augusti 2004 för Karlskrona kommunkoncern

§ 137

Investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan

§ 138

Projekteringstillstånd för utbyggnad av Järavägen etapp 2

§ 139

Anslag och projekteringstillstånd för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby

§ 140

Anslag och investeringstillstånd för förbättring av el- och ventilationsarbeten i
Rosenfeldtskolan

§ 141

Försäljning av skogsfastighet Sällemåla 1:1

§ 142

Försäljning av del av Lyckå 1:1 och Vedeby 8:7 inom planområdet för Slottsbacken

§ 143

Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m.fl. – antagande

§ 144

Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och medborgarförslag som inte är
besvarade

§ 145

Svar på motion om underhåll av stenbro över Nättrabyån

§ 146

Svar på motion om turismen i Karlskrona

§ 147

Svar på motion om förlängd turistsäsong i Karlskrona kommun

§ 148

Svar på motion om invandrarguide – ett sätt att förbättra integrationen

§ 149

Svar på motion om att ett KKKVH-prov i svenska, engelska och matematik inrättas

§ 150

Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman

§ 151

Svar på medborgarförslag om Rosenholmsområdet

§ 152

Svar på motion om bredband till Nättraby

§ 153

Svar på motion om trafiksäkerheten vid Gullbernavägen

§ 154

Frågor

§ 155

Svar på interpellation om rätten att driva eget företag på sin kommunala arbetsplats

§ 156 Svar på interpellation om det ökade våldet på Ronnebygatan
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 28 oktober 2004, kl 13.30-16.35

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Sonja Andersson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar(s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Peterson (fp)
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Lena Hjorth (fp)
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c) kl. 13.40-16.35
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg Karlsson (v) kl. 13.35-15.55 §§ 129-153
Camilla Persson (v) kl. 13.30-16.25 §§ 129-155
Frank Alsén (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-13.40 §§ 126-128
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s)
Birger Wernersson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Siv Holmberg (s) kl. 13.50-16.35
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m)
Lennart Hansson (c) kl. 13.40-15.10
Ingrid Hermansson (c) kl. 13.50-16.00
Henrik Reinholdson (kd)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson
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Utses att justera

Ann-Louise Trulsson och Birgitta Törnqvist

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 4 november 2004, kl 13.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………… §§ 129-156
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………
Ann-Louise Trulsson

Justerare

………………………………………….
Birgitta Törnqvist

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 november 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

5

2004.9.102

§ 129
Avsägelser av kommunala val
1. Jan Johansson (kd) har med skrivelse den 29 september 2004 avsagt sig
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i jämställdhetskommittén,
2. Martina Andersson (kd) har med skrivelse den 30 september 2004 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden,
3. Erik Karlsson (s) har med skrivelse den 7 oktober 2004 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 november 2004 samt
som 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden från och med
december 2004,
4. Christina Kristensson (s) har med skrivelse den 11 oktober 2004 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden,
5. Roy Jakobsson (s) har med skrivelse den 21 september 2004 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden,
6. Lennart Svantesson (kd) har med skrivelse inkommen 12 oktober 2004 avsagt
sig samtliga politiska uppdrag (ersättare i kommunfullmäktige och barn- och
ungdomsnämnden),
7. Annika Thörnblad (kd) har med skrivelse inkommen den 25 oktober 2004
avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden,
8. Eva-Marie Malmgren (s) har med skrivelse den 15 oktober 2004 avsagt sig
uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden, samt
9. Peter Johansson (s) har med skrivelse den 25 oktober 2004 avsagt sig
uppdraget som ledamot av direktionen i Vårdförbundet Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

6

2004.9.102

§ 130
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser fullmäktige
följande till och med den 31 december 2006:
Utbildningsnämnden
1:e vice ordförande Eva Marie Malmgren (s) efter Anne-Louise Rosell
Ersättare Elsmari Furuvall Mattsson (fp) efter Valdi Ivancic
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Kajsa Söderstrand (s) efter Eva-Marie Malmgren
Ersättare Mats Fagerlund (s) efter Roy Jakobsson
Handikappnämnden
Ersättare Ulf Sjögren (s) efter Inga-Lill Olofsson
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Jan-Olof Peterson (fp) efter Valdi Ivancic
Kommunstyrelsen
Ersättare Inga Lill Siggelsten (kd) efter Jan Johansson
Vårdförbundet Blekinge
Ledamot Jan-Anders Lindfors (s) efter Peter Johansson
Ersättare Kerstin Ekberg Söderbom (fp) efter Börje Dovstad.
_______
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Akterna

7

2004.75.214
2004.314.214
2003.447.214
2004.298.214
2004.417.007
§ 131
Anmälningsärenden
A. Migrationsverkets skrivelse 040906 om reviderade faktablad om mottagande
av asylsökande i Sverige och asylregler i Sverige,
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 september 2004 i enlighet med
kommunfullmäktiges delegationsbeslut:
§ 307 att anta detaljplan för del av Allatorp 5:1, Alstugorna,
§ 309 att anta detaljplan för Verstorp 2:68 m.fl., Nättraby
§ 310 att anta detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby
§ 311 att anta detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2;2, Hasslö
C. Revisionsrapport 041011 om kommunens jämställdhetsarbete. Svar senast den
1 december 2004.
D. Ordförande Patrik Hansson tackar för blommor på 40-årsdagen som 2:e vice
ordförande Gunilla Eklöf överlämnade från fullmäktige.
________
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Akterna

8

2004.402.773
2004.403.773
2004.423.109
2004.432.512
2004.434.210
2004.440.310
2004.445.214
2004.449.040
2004.451.612
2004.452.512
§ 132
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om inrättande av ett ”fixar-Malteprojekt” för att minska antalet
fallolyckor bland äldre, av Richard Jomshof (sd),
2. Medborgarförslag om inrättande av ”fixartjänster” som hjälper pensionärer –
enligt Höganäs kommuns modell, av Gunnar Blomqvist,
3. Motion om värdig entré för Karlskrona, av Peter Glimvall (m),
4. Medborgarförslag om sänkt hastighet till 30 km/tim i Mariedalsområdet, av
Sven Ranfors,
5. Medborgarförslag – Vision om ålderdomshem på Rosenholm m.m., av Gull
Britt Göransson Lind,
6. Medborgarförslag om hundrastplats, av Anita Björk,
7. Medborgarförslag om att gällande detaljplan för bl.a. Prästamarken ändras
m.m. av Karin Sacklin, Björn Linge och Lars-Gösta Larsson,
8. Motion om investeringsstöd till kommunala energiinvesteringar, av Björn
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp),
9. Motion om självförsvarskurs som individuellt valbar kurs på gymnasiet, av
Magnus Manhammar (s), samt
10. Motion om trafiksäkerhet för skolbarn, av Tommy Olsson (kd).
Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Akterna

9

2004.204.730
2004.422.610
2004.450.293
2004.454.107

§ 133
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till handikappnämndens ordförande om medel till resor till
hemland i annan världsdel, av Richard Jomshof (sd),
2. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om gällande
läroplan, av Richard Jomshof (sd),
3. Interpellation till äldrenämndens ordförande om behov av särskilda
boendeformer m.m. av Jan Johansson (kd), samt
4. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om de kommunala bolagen, av
Andreas Reinholdson (kd).
_______
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunal författningssamling
Ekonomienheten
VD Moderbolaget
Akten

2002.495.170

§ 134
Ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
(Förbundet) har den 18 augusti 2004 § 41, i enighet beslutat att till medlemskommunerna lämna förslag till justering av förbundsordningen.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande och beslutsförslag. I skrivelsen
lämnas kommentarer till de väsentliga förändringarna paragraf för paragraf.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 28 september 2004 tillstyrkt förslaget
med tilläggsattsats: att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att dels utvärdera Räddningsförbundet och samtidigt presentera förslag till framtida utveckling.
I utredningen bör olika förslag till utveckling beskrivas. Utredningen skall vara
klar senast den 30 juni 2005.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004 § 137 föreslagit
kommunfullmäktige besluta i tre att-satser.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar att förbundet upplöses.
Patrik Enstedt (s), Rune Andersson (m), Kent Lewén (fp) och Tommy Olsson (kd)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Lindboms
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta direktionens förslag till ny förbundsordning och justerat reglemente,
2. att förslag till ny förbundsordning och justerat reglemente skall gälla från och
med den 1 december 2004 eller den senare tidpunkt då beslutet vunnit laga kraft,
samt
3. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att dels utvärdera Räddningsförbundet och dels samtidigt presentera förslag till framtida utveckling. I utredningen bör olika förslag till utveckling beskrivas. Utredningen skall vara klar
senast den 30 juni 2005.
_______

28 oktober 2004 11

Samtliga nämnder, styrelser och bolag
Kommunal författningssamling
Personalchefen
Akten

2004.407.026

§ 135
Förslag till policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier
Enligt jämställdhetslagens 6 § är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att
förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller
trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 augusti 2004 lämnat ett
förslag till policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 13 september 2004 § 6 tillstyrkt
förslaget.
Allmänna utskottet har den 28 september 2004 tillstyrkt förslaget med tillägg ”att
ge jämställdhetskommittén i uppdrag att omgående återkomma med förslag till
utvidgad policy mot sexuella trakasserier i hela den kommunala verksamheten”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 138, för egen del
beslutat att ge jämställdhetskommittén i uppdrag att omgående återkomma med
förslag till utvidgad policy mot sexuella trakasserier i hela den kommunala
verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 138, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i två att-satser.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta bifogat förslag till policy och handlingsplan för att motverka sexuella
trakasserier, samt
2. att förslaget skall gälla för Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar,
nämnder och bolag.
________
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Samtliga nämnder, styrelser och bolag
Ekonomienheten
Akten

2004.43.042

§ 136
Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har lämnat delårsrapport januari – augusti 2004
med prognos för hela året. Utfallet den 31 augusti 2004 visar på ett överskott om
6,2 mkr. Utfallet föregående år motsvarande period var ett överskott om 25 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 157, för egen del
beslutat
1. att socialnämnden gör en särskild redovisning för kommunstyrelsen
beträffande redovisning av den nu avvecklade verksamheten introduktion, samt det
slutliga över- eller underskottet,
2. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2004, samt
3. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 157, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i två att-satser.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2004, at omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas, samt
2. att handikappnämnden ges i uppdrag att i förtid presentera prognostiserade
volymökningar, dels för innevarande år, och dels för de kommande åren, samt hur
dessa förväntas hanteras de kommande budgetåren.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2004.164.291

§ 137
Investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 mars 2004, § 18, föreslagit kommunstyrelsen att bevilja investeringstillstånd för ombyggnadsarbeten inom det så
kallade Briggenhuset på Tullskolan. Då anbudsförfarandet inte var genomfört
återremitterade kommunstyrelsen ärendet. Upphandlingen är nu genomförd.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 24 augusti 2004 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 september 2004 lämnat
beslutsförslag i tre att-satser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 139, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i tre att-satser.
Jäv
Gunilla Ekelöf (fp) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anslå 3 100 000 kronor till tekniska nämnden för ombyggnad av Tullskolan
för ytterligare förskolelokaler,
2. att täcka detta belopp genom en motsvarande omdisponering av medel från den
särskilda ospecificerade investeringsreserven för förskolelokaler i budget 2004,
samt
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
detta projekt.
________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2004.380.311

§ 138
Projekteringstillstånd för utbyggnad av Järavägen etapp 2
Genom tillkomsten av det nya köpcentret i Slottsbacken, Lyckeby, har trafiken på
intilliggande vägar ökat, vilket också förutsågs i en trafikutredning som togs fram
under år 2000. I utredningen påpekades bland annat nödvändigheten av utbyggnad
av Järavägen, vilket skulle ge en omfördelning av trafiken så att trafiken på Lyckebyvägen vid Vedebyskolan skulle minska med 50 procent.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 54, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om tillstånd för projektering av utbyggnad av
Järavägen etapp 2.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 140, föreslagit
kommunfullmäktige besluta meddela tillstånd för projektering.
Kommunfullmäktige beslutar
Att tillstånd meddelas för projektering av utbyggnad av Järavägen etapp 2 inom
ramen 2 000 000 kronor.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2004.381.292

§ 139
Begäran om anslag och projekteringstillstånd för uppförande av
ridhusanläggning i Vedeby
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 1 september 2004, § 33,
beslutat föreslå tekniska nämnden att snarast påbörja byggandet av flyttbart ridhus
för KLRK:s verksamhet i Vedeby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004 § 55, för egen del
beslutat att delegera beslut om hemställan om investeringstillstånd för uppförande
av anläggningen till tekniska nämndens ordförande. Nämnden har lämnat yttrande
och beslutsförslag i tre att-satser.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till finansiering: att anslå 2,5
mkr för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby att täckas genom att inteckna
det utrymme som beräknas stå till förfogande för att skattefinansiera investeringar
i budget för år 2005.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 141, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anslå medel och ge omedelbart projekteringstillstånd samt att delegera beslut om investeringstillstånd till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anslå 2 500 000 kronor för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby, att
täckas genom att inteckna det utrymme som beräknas stå till förfogande för att
skattefinansiera investeringar i budget för år 2005,
2. att meddela omedelbart projekteringstillstånd för anläggningen, samt
3. att delegera beslut om investeringstillstånd för uppförande av anläggningen till
kommunstyrelsen.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2004.383.291

§ 140
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättring av el- och
ventilationsarbeten i Rosenfeldtskolan
Elektriska nämnden och arbetsmiljöverket har i inspektionsrapporter krävt att fel
och brister i Rosenfeldtskolan vad avser el- och ventilationsarbeten åtgärdas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 56, beslutat föreslå
fullmäktige att anslå 2,3 mkr ur det i budget 2004 beslutade utrymmet för Trossö
skola samt att fullmäktige meddelar omedelbart investeringstillstånd för angivna
investeringsprojekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 142, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anslå medel och ge omedelbart investeringstillstånd.
Annicka Engblom (m) yttrar sig.
Mats Lindbom (c), Gerthie Olsson (s) och Magnus Johansson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att för genomförande av förbättringsarbeten i Rosenfeldtskolan, för att
tillgodose Elektriska nämnden och Arbetsmiljöverkets krav, anslå 2 300 000
kronor ur det i budget 2004 beslutade utrymmet för Trossö skola om 4 000 000
kronor, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd för angivna investeringsprojekt.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2004.375.253

§ 141
Försäljning av skogsfastighet Sällemåla 1:1
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 1 september 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag i ärendet. Förvaltningen har fått i uppdrag att sälja ej tätortsnära
skogsfastigheter. Under sommaren har en större fastighet, Sällemåla 1:1, utbjudits
till försäljning. Området omfattar ca 120 hektar skogsmark.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 143, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten enligt förslag.
Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att fastigheten Karlskrona Sällemåla 1:1 överlåtes och försäljes mot en total
köpeskilling på 5 700 000 kronor.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2004.408.253

§ 142
Försäljning av del av Lyckå 1:1 och Vedeby 8:7 inom planområdet för
Slottsbacken, Karlskrona
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 15 september 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag i ärendet. Affärsområdet Slottsbacken i Lyckeby består av två
kvarter varav den ena, etapp 1, är bebyggt. Det som återstår är ett mindre kvarter
om ca 11 000 kvm i nordost. Slottsbacken expanderades genom ett avtal mellan
TK-dev., med NCC som totalentreprenör och kommunen.
För det mindre kvarteret hade TK-dev. En option som gick ut vid årsskiftet och
vilken NCC sedermera tog över. NCC avropar nu sin option då det är aktuellt med
storbutiksetableringar i en etapp 2. Sedvanligt köpeavtal kommer att upprättas
mellan kommunen och NCC då inga exploateringsåtgärder kvarstår inom
Slottsbacken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 144, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att försälja fastigheten enligt förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att försälja ca 11 000 kvm av del av del av Lyckå 1:1 och Vedeby 8:7 inom
detaljplanen för del av Lyckå 1:1 och Vedeby 8:7, Slottsbacken, till NCC
Construction Sverige AB (org.nr. 556613-4924), 170 80 Solna, för 2 500 000
kronor.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden
Berörda sakägare
Akten

2002.428.214

§ 143
Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m.fl.
Karlskrona kommun - antagande
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning från den 7 maj till den 28
maj 2004. De förhandlingar om exploateringsavtal som skall åtfölja planen inför
antagandet i kommunfullmäktige har inte kunnat fullföljas för mediahus på
Kungsplan. Detaljplanen har begränsats till sin omfattning och innehåller i princip
endast de förändringar som krävs för att fullfölja avtalet med Jernhusen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 augusti 2004 § 276
föreslagit fullmäktige besluta att anta detaljplanen etapp 1.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 145, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta rubricerade plan.
Kommunfullmäktige beslutar
Att antaga detaljplanen för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1
m.fl. i Karlskrona kommun, Blekinge län, upprättad i mars 2003 och reviderad i
april 2004.
_______
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Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningens enheter
Akten

2004.176.004

§ 144
Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och medborgarförslag
som inte är besvarade
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över ej färdigberedda motioner lämnas vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 september 2004 föreslagit
fullmäktige besluta att godkänna balansförteckningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 146, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna balansförteckningen.
Jan-Olof Peterson (fp), Annicka Engblom (m) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna balansförteckningen.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2002.400.870

§ 145
Svar på motion om underhåll av stenbro över Nättrabyån
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Peter Christensen (c). Motionären anger att den gamla stenvalvsbron intill E 22 i
Nättraby är av kulturhistoriskt värde, att den riskerar förfalla och att Karlskrona
kommun därför bör ta initiativ till att bron får nödvändigt underhåll.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 63, efter att
ärendet återremitterats från kommunstyrelsen, beslutat föreslå fullmäktige att
kommunen skall påta sig ansvaret för bron och att motionen är besvarad. Det har
varit svårt att fastställa vem som har det formella ansvaret för brons framtida
underhåll. Enligt gällande byggnadsplan är bron belägen på allmän platsmark men
är också redovisad som samfälld mark med flera delägare varav kommunen är en.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 147, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att kommunen påtar sig ansvaret för underhåll av
stenvalvsbron samt att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att kommunen påtar sig ansvaret för framtida underhåll av stenvalvsbron över
Nättrabyån intill E 22 vid Nättraby trafikplats, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
_______
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Akten

2004.140.840

§ 146
Svar på motion om turismen i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av
Andreas Reinholdson (kd). Motionären föreslår att det skyltas till Turistbyrån så att
turister som kommer till Karlskrona via buss, bil eller tåg, utan svårighet hittar dit,
att det införs gratis 10-minutersparkering utanför Turistbyrån samt att kommunen
genom skyltning underlättar för personer som kommer med bil att hitta till stadens
parkeringshus.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 augusti 2004, efter
samråd med tekniska förvaltningen, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 148, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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Akten

2004.141.840

§ 147
Svar på motion om förlängd turistsäsong i Karlskrona kommun
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att kommunen tillsammans med
arrangörerna verkar för att turistsäsongen utökas till minst den 1 september.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 augusti 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 149, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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Akten

2003.151.130

§ 148
Svar på motion om invandrarguide – ett sätt att förbättra integrationen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2003, § 34, av
Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Peterson (fp), Lena Hjorth (fp) och Jan Fälteke
(fp). Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa invandrarguideverksamhet enligt motionens förslag, för att
påskynda integrationen i samhället och för att skapa sociala nätverk för flyktingar
och invandrare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 maj 2004, § 73, återremitterat
ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 augusti 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 150, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Mikael Andersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bifalla motionen.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2004.137.611

§ 149
Svar på motion om att ett KKKVH-prov i svenska, engelska och matematik
inrättas
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår att fullmäktige uppdrar till barn- och
ungdomsnämnden
1. att i Karlskrona kommun införa ett kunskapsprov enligt Stockholmsprovsmodellen,
2. att kommunen söker samarbete i frågan med Kalmar, Kristianstad, Halmstad
och Växjös kommuner, samt
3. att proven benämns KKKVH-prov.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2004, § 64,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden föreslår fullmäktige besluta att avslå
motionens första att-sats om att införa kunskapsprov enligt Stockholmsprovsmodellen, att bifalla andra att-satsen att kommunen söker samarbete i frågan med
KKKVH-kommunerna samt att avslå tredje att-satsen att proven benämns
KKKVH-prov.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 151, föreslagit
kommunfullmäktige besluta avslå att-sats 1 och 3 samt bifalla att-sats 2.
Yrkanden
Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c), Jan-Olof Peterson (fp), Tommy Olsson
(kd), Inga Lill Siggelsten (kd) och Frank Alsén (sd) yrkar bifall till motionen.
Magnus Johansson (s), Magnus Manhammar (s) och Björn Gustavsson (mp) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Annicka
Engbloms m.fl. yrkande om bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 43 ja-röster mot 28 nej-röster, en som avstår och tre
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå motionens första att-sats om att införa kunskapsprov enligt
Stockholmsprovsmodellen,
2. att bifalla motionens andra att-sats om att söka samarbete med Kalmar,
Kristianstad, Halmstad och Växjös kommuner, samt
3. att avslå motionens tredje att-sats att proven benämns KKKVH-prov.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser och bolag
Akten

2004.131.719

§ 150
Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av Åsa
Gyberg Karlsson (v) och Camilla Persson (v). Motionärerna yrkar att en tjänst som
kommunal barnombudsman inrättas.
Remissyttranden
Idrotts- och fritidsnämnden den 24 maj 2004, § 25
Socialnämnden den 14 juni 2004, § 113
Kulturnämnden den 19 augusti 2004, § 37
Barn- och ungdomsnämnden den 25 augusti 2004, § 68
Utbildningsnämnden den 26 augusti 2004, § 57
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 augusti 2004 sammanställt yttrandena och lämnat beslutsförslag. Nämnderna beskriver att barnkonventionen införlivats i verksamheten och ger exempel på hur konventionen tillämpas.
För att barnkonventionens intentioner skall bli genomförda måste detta ske genom
ett aktivt arbete i verksamheterna där idag ansvaret för implementeringen finns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 152, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (v), med tillstyrkan av Christina Mattisson (s) och Camilla
Persson (v) yrkar återremiss med uppdrag att motionen remitteras till samtliga
nämnder, styrelser och bolag.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
Att återremittera ärendet med uppdrag att motionen skall remitteras till samtliga
nämnder, styrelser och bolag.
_______
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Lars Åkesson
Akten

2004.232.210

§ 151
Svar på medborgarförslag om Rosenholmsområdet
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2004, § 73,
av Lars Åkesson. Lars Åkesson föreslår att projekt Arena Rosenholm snarast
avbryts samt att kommunen initierar ett utvecklande av Rosenholmsområdet till ett
basområde för företagande med inriktning mot Central- och Östeuropa och från
Central- och Östeuropa mot Skandinavien.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 153, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget att-sats 1 och anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå medborgarförslagets första att-sats, samt
2. att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
_______
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Akten

2003.246.534

§ 152
Svar på motion om bredband till Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av LarsGöran Forss (m). Motionären föreslår att Karlskrona kommun skall undersöka
möjligheten att inom fastställt IT-infrastrukturprogram snarast prioritera och får till
stånd en bredbandsutbyggnad till hela Nättraby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 augusti 2004 lämnat yttrande och beslutsförslag. I skrivelsen hänvisas bland annat till ett avtal som nu är
tecknat med Karlskrona Nät AB, vilket innebär att Nättrabys invånare och företagare senast den 31 december 2005 kommer att ha tillgång till bredbandsuppkoppling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 154, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed är besvarad.
_______

28 oktober 2004 30

Tekniska nämnden
Akten

2004.142.312

§ 153
Svar på motion om trafiksäkerheten vid Gullbernavägen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av EvaBritt Dahlström (s). Motionären föreslår att en gång- och cykelväg anläggs genom
industriområdet vid Gullbernavägen samt att motionen antas i sin helhet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2004, § 64, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden har beslutat att utförande av gång/cykelväg
längs Gullbernavägen från Hultvägen och genom Gullberna industriområde utförs
2004 genom målning av cykelfält på vägens båda sidor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2004, § 155, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed är besvarad.
_______
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§ 154
Frågor
1. Annicka Engblom (m) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande om han
gett tjänstemännen i uppdrag att etablera skolverksamhet på Rosenholm.
Magnus Johansson (s) svarar.
2. Carl-Göran Svensson (m) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om åtgärder
med anledning av våldet i Karlskrona och om åtgärder vidtagits i enlighet med
fullmäktiges beslut att bifalla motion om att öka tryggheten i kommunens
parker och gator.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______
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Akten

2004.386.022

§ 155
Svar på interpellation om rätten att driva eget företag på sin kommunala
arbetsplats
Interpellationen ställdes till tekniska nämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 23 september 2004, § 124, av Kent Lewén (fp).
Percy Blom (s) har den 19 oktober 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (fp) och Percy Blom (s).
_______
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Akten

2004.421.109

§ 156
Svar på interpellation om det ökade våldet på Ronnebygatan
Interpellation från Maria Persson (c) till kommunalrådet Christina Mattisson (s)
om det ökade våldet på Ronnebygatan.
Christina Mattisson (s) har den 27 oktober 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Maria Persson (c), Karl-Gösta Svenson (m), Mats Lindbom (c)
och Christina Mattisson (s).
_______

16 december 2004

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december 2004
§ 166

Utdelning av kulturpris, världsarvsstipendium och Hilleröd Byråds vandringspris

§ 167

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 168

Kommunala val

§ 169

Anmälningsärenden

§ 170

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 171

Nytt personalprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern

§ 172

Bidragsnormer för föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde

§ 173

Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning

§ 174

Uppföljning av rekonstruktionsplanen och förslag till nya ägardirektiv för AB
Karlskronahem

§ 175

Fortsatt deltagande i Equalprojektet Nyckelkrafter – ny fråga om kommunal borgen och
slutgiltig stödmottagare

§ 176

Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004

§ 177

Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämnden

§ 178

Svar på motion om cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby samt om bredband i form av
fiberväg till Fridlevstad

§ 179

Svar på motion om ”Behåll ungdomarna i politiken”

§ 180

Svar på motion om marknadsföring av byggande och boende i hela Karlskrona kommun

§ 181

Svar på motion om offensiv trafiksäkerhet

§ 182

Svar på interpellation om gällande läroplan m.m.

§ 183

Svar på interpellation om medel till resor till hemland i annan världsdel m.m.

§ 184

Svar på interpellation om behov av särskilda boendeformer

§ 185

Svar på interpellation om de kommunala bolagen

§ 186

Svar på interpellation om tillvaratagande av aska från fjärrvärmeanläggningar

§ 187

Sammanträdets avslutning

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 16 december 2004, kl. 13.30-17.10

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s) kl. 13.30-15.30 §§ 166-174
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s) kl. 13.30-15.30 §§ 166-174
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s) kl. 13.30-16.25 §§ 166-181
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s) kl. 14.05-17.10 §§ 172-187
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s) kl. 15.40-17.10 §§ 178-187
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s) kl. 13.30-17.05 §§ 166-185
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp) kl. 14.05-16.35 §§ 172-181
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Peterson (fp) kl. 14.05-17.10 §§ 172-187
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
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Margareta Rodin (fp) kl.13.30-16.59 §§ 166-184
Jan Fälteke (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c) kl. 14.45-17.10 §§ 173-187
Tommy Olsson (kd) kl. 14.45-17.10 §§ 173-187
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl. 13.30-16.40 §§ 166-181
Camilla Persson (v) kl. 13.30-16.25 §§ 166-181
Richard Jomshof (sd)
Frank Alsén (sd)
Otto Grandin (sd) kl. 13.30-14.15 §§ 166-172
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp) kl. 13.30-16.45 §§ 166-183
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s) kl. 13.30-16.30 §§ 166-181
John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s) kl. 15.30-17.10 §§ 175-187
Siv Brorsson (s) kl. 13.30-14.05 §§ 166-170 samt
kl. 15.10-17.10 §§ 175-187
Margita Landehag (s) kl. 13.30-15.40 §§ 166-177
Per-Anders Nygård (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Faraj Abu Iseifan (s)
Åke Håkansson (s)
Anders Ovander (m) kl. 13.30-16.50 §§ 166-184
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 13.30-16.15 §§ 166-181
Hans-Göran Håkansson (fp) kl. 13.30-14.05 §§ 166-170
Eva Röder (fp) kl. 13.30-14.05 §§ 166-170
Lennart Hansson (c) kl.13.30-15.45 §§ 166-179
Ingrid Hermansson (c) kl. 14.05-14.45 § 172 samt
kl. 15.45-17.10 §§ 180-187
Ingeborg Palmberg (kd)
Henrik Reinholdson (kd) kl. 13.30-14.15 §§ 166-172
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Birger Wernersson (s) kl. 13.30-15.30
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Margita Landehag (s) kl. 15.40-17.10
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m) kl. 13.30-16.25
Hans-Göran Håkansson (fp) kl. 14.05-17.10
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Eva Röder (fp) kl. 14.05-17.10
Kerstin Ekberg Söderbom (fp) kl. 13.30-16.30
Henrik Reinholdson (kd) kl. 14.15-17.10
José Espinoza B (mp)
Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Mikael Andersson och Frank Alsén

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7B
Onsdagen den 22 december 2004, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 166-187
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………. §§ 166-174
Patrik Hansson

Ordförande

………………………………………….. §§ 175-187
Börje Nilsson

Justerare

………………………………………….
Mikael Andersson

Justerare

…………………………………………..
Frank Alsén

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 december 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla intygar i tjänsten
……………………………………
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§ 166
Utdelning av priser
Kommunfullmäktiges ordförande hälsar pristagarna välkomna till fullmäktige och
delar ut prischeckar och blommor till följande:
Kulturpriset
Caj Karlsson i Världens bästa band, får 2004 års kulturpris för ett mångårigt och
rikt musicerande. Karlskronas främste visrockare med båda fötterna på Hasslö,
som under de senaste åren rönt både publikens stora uppskattning som framgångar
på skivlistorna.
Världsarvsstipendium 2004
Asta Andersson får 2004 års världsarvsstipendium då hon genom sitt stora ideella
engagemang varit ett uppskattat och mångkunnigt ankare i flera föreningar som
arbetar med att stärka Karlskronas världsarvsstatus.
Herbert Karlsson får 2004 års världsarvsstipendium för idogt och långvarit arbete
med att bevara och visa Basareholmens unika industrimiljö.
Hilleröds Byråds vandringspris 2004
Patrik Kristiansson, KA 2 och tillika ambassadör för Arena Rosenholm tar emot
Karlskronaidrottens samorganisations vandringspis för sina insatser i stavhopp
under 2004. Patrik har stabilt legat på 5.70 under året. Toppresultatet 5.80 nåddes
den 27 juli på DN galan i Stockholm. Patrik har nått 14 topp tre placeringar av 19
tävlingar under 2004. Patrik har också VM-brons från Paris 2003.
--Ordföranden ber därefter Carolina Klüft komma till podiet för att motta en
blomsterbukett. Carolina tävlar för Växjö men bor numera i Karlskrona.
Karlskrona kommun gläds åt Carolinas resultat och framgångar bland annat OS
guldet i Aten 2004.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Akten

6

2004.9.102

§ 167
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Peter Rihs (kd) har med skrivelse den 29 november 2004, avsagt sig uppdraget
som ersättare i tekniska nämnden, samt
2. Magnus Manhammar (s) har med skrivelse den 9 december 2004 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd
Valberedningens ordförande
Akten

2004.9.102

§ 168
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige till och med den 31 december 2006:
Region Blekinges fullmäktige
Ersättare Markus Alexandersson (s) efter Anne-Louise Rosell
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Kenneth Lejhall (s)
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Claes Nedfors (s) efter Magnus Manhammar
Litorina Folkhögskola, styrelsen
Ersättare Jenny Nelsson (m)
_______
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Akterna

2004.502.007
2002.428.214

§ 169
Anmälningsärenden
1. Revisionsrapport 041130 om kommunens fastighetsförvaltningen, samt
2. Länsstyrelsens beslut 041125 om prövning enligt 12 kap 1 § plan- och
bygglagen avseende detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten
Holmdahl 1 m.fl.
_______

8

16 december 2004

Akterna

9

2004.489.458
2004.512.489
2004.513.489
2004.519.310
2004.521.805
§ 170
Inkomna motioner och medborgarförslag
1.

Motion om att införliva slammet i kretsloppet, av Mats Lindbom (c),

2. Medborgarförslag om uthyrning av mark för djurcirkus och om förbättring av
djurskyddstillsyn, av Gunnel Peterson,
3. Medborgarförslag om att verkställa fullmäktigebeslut gällande ickedjurtestade
produkter, av Gunnel Peterson,
4. Medborgarförslag om hundrastplats på Trossö, av Emma Lindmar, Martina
Bergqvist och Henrik Lengstedt, samt
5. Motion om föreningslivets alkoholpolicy, av Jan Johansson (kd).

Kommunfullmäktige beslutar
Att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Personalenheten
Samtliga nämnder och bolag
Akten

2004.294.020

§ 171
Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern
I januari 2004 gav kommunstyrelsen uppdraget att ta fram ett nytt personalpolitiskt
program för Karlskrona kommun och dess bolag. En arbetsgrupp inom personalenheten har arbetat med detta uppdrag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 november 2004 lämnat
förslag till nytt personalprogram, dess mål och syfte samt genomförande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 177, för egen
del beslutat
Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast den 1 april 2005
återkomma med förslag till genomförandeplan för personalprogrammet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 177, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta förslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (s), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp) och Gunilla Ekelöf
(fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att anta föreliggande förslag till nytt personalprogram att gälla för Karlskrona
kommun och dess bolag från och med den 1 januari 2005.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2004.413.805

§ 172
Bidragsnormer om föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde
En översyn av befintliga bidragsnormer för bidrag till föreningar inom idrotts- och
fritidsnämndens verksamhetsområde d.v.s. bidrag till ungdomsorganisationer,
handikappföreningar, samhällsföreningar m.fl. har gjorts. Bidragen riktar sig till
verksamhet och lokaler. Arbetet har gjorts med avstämningar i med en politisk
referensgrupp vid möte till vilket alla berörda föreningar kallats och genom
remissrunda.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 27 september 2004, § 38,
föreslagit kommunfullmäktige att fastställa nya bidragsnormer enligt framtaget
förslag att gälla från och med den 1 januari 2005.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 180, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att fastställa nya bidragsnormer.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande:
att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att till den 1 juli 2005 arbeta fram ett
förslag på mer enhetliga och rättvisande lokalbidrag.
Henrik Reinholdson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkande: att nya föreningar skall kunna få ett startbidrag.
Lena Ryge (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner
Kommunfullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Mats Lindboms tilläggsyrkande.
Fullmäktige avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Henrik Reinholdsons tilläggsyrkande och finner
att fullmäktige avslår detsamma.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Reinholdsons
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 73 ja-röster mot en nejröst och en frånvarande att
tillstyrka tilläggsförslaget, voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa nya bidragsnormer enligt framtaget förslag att gälla från och med
den 1 januari 2005, samt
2. att nya föreningar skall kunna få ett startbidrag.
_______
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Kommunal författningssamling
Akten

2004.453.101

§ 173
Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 november 2004, på
uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande, i arbetsordningen inarbetat tidigare
tillägg §§ 29a, 31a, och 31 b samt smärre redaktionella ändringar i § 30 p 1-3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 181, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att fastställa arbetsordningen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att fastställa den bilagda arbetsordningen för kommunfullmäktige i Karlskrona
kommun att träda i kraft den 1 januari 2005.
_______
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AB Karlskronahem
Ekonomienheten
VD Moderbolaget
Akten

2003.355.107

§ 174
Uppföljning av rekonstruktionsplanen och förslag till nya ägardirektiv för AB
Karlskronahem
År 1999 beslöt kommunfullmäktige om en rekonstruktionsplan för AB
Karlskronahem. Rekonstruktionsplanen bestod i att Karlskrona kommun via AB
Karlskrona Moderbolag sköt till kapital till bolaget som ägartillskott med totalt 250
mkr under åren 1999 till och med 2001. I rekonstruktionsplanen fans krav på att
bolaget från och med år 2003 skulle visa positivt resultat, att bolaget från år 2004
skulle kunna lämna skälig avkastning på det från ägaren insatta kapitalet samt att
bolaget skulle ha en soliditet på minst 15 %.
År 2001 och 2002 gjordes uppföljningar. Idag bedöms att bolaget inte kan lämna
avkastning som tidigare planerats av ägaren. Resultaten för åren 2005 till och med
2007 budgeteras med ett överskott på mellan 0,6 och 1,7 mkr.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 183, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till ägardirektiv.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), Jan Johansson (kd), Kent Lewén (fp), Jan Lennartsson
(m) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagna ägardirektiv för AB Karlskronahem.
_______
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Utbildningsnämnden
Integrationsstrategen
Ekonomienheten
Akten

2004.496.106

§ 175
Fortsatt deltagande i Equalprojektet Nyckelkrafter – ny fråga om kommunal
borgen och slutgiltig stödmottagare
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Sedan december 2003 har utbildningsförvaltningen
varit slutgiltig stödmottagare för Equalprojektet Nyckelkrafter, eftersom uppdragsutbildning till undersköterskor varit kopplad till utbildningen av mångfaldskonsulenter. Denna uppdragsutbildning är numera avslutad.
Nyckelkrafter ägs av den ideella föreningen Utvecklingspartnerskapet (UP)
Nyckelkrafter, med följande medlemmar: TCO Blekinge, LO-distriktet Blekinge,
Länsarbetsnämnden, Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola och RFSL
Blekinge. Samtliga beslut i utvecklingspartnerskapet tas i consensus. Nuvarande
projekttid avslutas den 31 mars 2005.
Nyckelkrafter ansöker nu hos svenska ESF-rådet om en förlängning av projektet
för perioden den 1 april 2005 – den 31 mars 2007. I samband härmed har
Nyckelkrafter hemställt om att kommunen övertar ordförandeskapet i utvecklingspartnerskapet och att ekonomiadministrationen överförs till kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 185, för egen
del beslutat
1. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att från utbildningsförvaltningen överta funktionen som slutgiltig stödmottagare och ekonomiadministratör, samt
2. att utse en representant i ideella föreningens Nyckelkrafters Utvecklingspartnerskap.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 185, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att kommunen ingår en enkel borgen om maximalt 1,5
mkr för perioden den 1 april 2005 till den 31 mars 2007.
Yrkande
Christina Mattisson (s) yrkar återremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
Att återremittera ärendet.
_______
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Ekonomienheten
Samtliga förvaltningar
Akten

2004.43.042

§ 176
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004
Enligt kommunfullmäktiges beslut skall kommunstyrelsen månatligen inhämta
uppgifter för en budgetutfallsprognos för helår 2004. Föreliggande rapport bygger
på erfarenheterna från tio av årets tolv månader.
Årets budget förutsätter att det ekonomiska resultatet för kommunen som helhet
skall bli positivt, +22,1 mkr. Årsbudgeten bygger på de skatteintäktsprognoser från
Kommunförbundet, som var tillgängliga på senhösten 2003. Nya prognoser under
våren 2004 har emellertid indikerat betydligt lägre skatteintäktsökningar, och detta
är den huvudsakliga förklaringen till att kommunens budgetutfallsprognos i augusti
månad pekade på ett årsresultat –33.3 mkr. Nu föreliggande prognos efter oktober
månads utgång är inte lika ogynnsam utan förutser ett resultat om –18,2 mkr.
Den gynnsamma oktoberprognosen jämfört med augustiprognosen förklaras framför allt av större sysselsättningsstöd från staten (+14,5 mkr) och återbetalning av
moms avseende parkeringsavgifter (+3,8 mkr), vilket dock delvis motverkas av
ogynnsammare prognoser för utbildningsnämnd och socialbidrag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 191, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna rapporten.
Mats Lindbom (c), Jan Johansson (kd), kommunchef Anna-Lena Cederström och
Christina Mattisson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2004.448.406

§ 177
Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämnden
Miljöbalkstaxan har gällt sedan balken infördes år 1999. Miljöavdelningen har
med nuvarande konstruktion av taxan ett strukturellt underskott om 300 tkr/år,
samtidigt som många av tillsynsuppgifter som miljö- och byggnadsnämnden är
ålagda inte utförs med nuvarande bemanning. Förstärkning behövs både inom
djurskydds-, miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 oktober 2004, § 355,
lämnat yttrande och beslutsförslag till fullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 182, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta förslagets sju att-satser.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), med tillstyrkan av Frank Alsén (sd), yrkar bifall till
Alliansens förslag till taxor:
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Svenssons yrkande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att-satserna 1, 2 och
3 mot Svenssons yrkande för Alliansen att-satserna 1, 2 och 3. Fullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag att-satserna 4, 5 och
6.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag att-sats 7
mot Alliansens förslag att-sats 4. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag att-sats 7.
Reservationer
Moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas, kristdemokraternas och
centerns ledamöter reserverar sig till förmån för Alliansens egna yrkanden.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagna generella bestämmelser,
2. att med stöd av 27 kap 1 § i miljöbalken anta föreslagen taxa (inklusive
bilagor) för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
3. att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn av djurhållande verksamheter
enligt djurskyddslagen och miljöbalken,
4. att ingen avgift för ansökan av varmkompost skall utgå och att avgiften för
prövning och anmälan om spridning av naturgödsel är oförändrad,
5. att anta föreslagen taxa för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen,
6. att anta föreslagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, samt
7. att anta föreslagen taxa för miljöavdelningens övriga verksamheter, t.ex.
uppdragsverksamhet.
_______
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Tekniska förvaltningen
Informationsenheten
Akten

2002.205.312

§ 178
Svar på motion om cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby samt om
bredband i form av fiberväg till Fridlevstad
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2002, § 44, av Rune
Andersson (m). Motionären föreslår 1. att Karlskrona kommun projekterar och
bygger cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby, samt 2. att bredband i form av
fiberväg projekteras och byggs till Fridlevstad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen
avslås i den del som gäller cykelväg då projektering och byggande åvilar staten
genom Vägverket. Förslaget om fiberväg till Fridlevstad besvaras med att det avtal
som är tecknat med Karlskrona Nät AB innebär att en majoritet av Fridlevstads
invånare och företagare senast den 31 december 2005 kommer att ha tillgång till
bredbandsuppkoppling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 186, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i två att-satser.
Rune Andersson (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå motionen i den del som avser projektering och byggande av cykelväg
mellan Fridlevstad och Rödeby, samt
2. att motionen i den del som avser fiberväg till Fridlevstad skall anses besvarad
med hänvisning till vad kommunledningsförvaltningen anfört.
_______

16 december 2004 20

Akten

2003.437.102

§ 179
Svar på motion om ”Behåll ungdomarna i politiken”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av
Kent Lewén (fp). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar om att en person
med kommunala förtroendeuppdrag, som flyttar till annan ort för studier och blir
folkbokförd där, enligt kommunallagen nu kan behålla uppdraget under resten av
mandatperioden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 187, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i två att-satser.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka motionen, samt
2. att om den enskilde själv begär att få behålla sitt uppdrag skall kommunfullmäktige utifrån en helhetsbedömning avgöra om den förtroendevalde skall få ha kvar
sina uppdrag under återstoden av mandatperioden trots att vederbörande inte är
folkbokförd i kommunen.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
AB Karlskronahem

2004.64.250

§ 180
Svar på motion om marknadsföring av byggande och boende i hela
Karlskrona kommun
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Jörgen Johansson (c). Motionären föreslår att kommunen i arbetet med att utveckla
hela kommunen beaktar förslagen att på ett positivt sätt marknadsföra byggande
och boende i hela kommunen och att prissättningen på tomtmark som varit
planlagd en längre tid ses över.
Remissynpunkter
Miljö- och byggnadsnämnden den 7 juni 2004, § 245
Tekniska nämnden den 31 augusti 2004, § 62
AB Karlskronahem den 16 mars 2004
Karlskrona kommun har sedan lång tid planlagda tomter i de mindre orterna
Brömsebro, Fågelmara, Hasslö, Holmsjö, Nävragöl, Saleboda, Strömsberg,
Sandhamn och Tving. Tomterna ingår i den kommunala tomtkön, men efterfrågan
är låg. I de flesta fall är tomterna avstyckade och VA och gator är utbyggda.
Priserna på tomterna varierar mellan 60 000 och 80 000 kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 188, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c) yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Johanssons
yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 32 nej-röster, en som avstår och två
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
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Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen skall anses besvarad.
_______

16 december 2004 23

Tekniska nämnden
Akten

2002.481.510

§ 181
Svar på motion om offensiv trafiksäkerhet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2002, § 154, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären yrkar att kommunen inventerar trafiksituationen vid alla skolor, förskolor, fritidsanläggningar och barntäta bostadsområden
samt tar fram en handlingsplan i syfte att förbättra trafiksäkerheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 september 2004, § 78, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2004, § 189, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Ingrid Hermansson (c), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Gerthie Olsson (s), Magnus
Johansson (s), Percy Blom (s) och Jörgen Johansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bifalla motionen
_______
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Akten

2004.422.610

§ 182
Svar på interpellation om gällande läroplan m.m.
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande vid
fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 133, av Richard Jomshof (sd).
Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 6 december 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Richard Jomshof (sd), Magnus Johansson (s) och Günter Dessin
(v).
Karl-Gösta Svenson (m) lämnar sakupplysning.
_______
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Akten

§ 183
Svar på interpellation om kostnader för utlandsresor
Interpellationen ställdes till handikappnämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 28 oktober 2004, § 133, av Richard Jomshof (sd).
Birger Wernersson (s) har den 1 december 2004 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Richard Jomshof (sd), Birger Wernersson (s) och Kent Lewén
(fp).
_______
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Akten

2004.450.293

§ 184
Svar på interpellation om behov av särskilda boendeformer
Interpellationen ställdes till äldrenämndens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 28 oktober 2004, § 133, av Jan Johansson (kd).
Peter Johansson (s) har med skrivelse den 6 december 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Jan Johansson (kd) och Peter Johansson (s).
_______
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Akten

2004.454.107

§ 185
Svar på interpellation om de kommunala bolagen
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 28 oktober 2004, § 133, av Andreas Reinholdson (kd).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 1 december 2004 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
Att bordlägga ärendet.
_______
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Akten

2004.472.375

§ 186
Svar på interpellation om tillvaratagandet av aska från fjärrvärmeanläggningar
Interpellationen ställdes till miljö- och byggnadsnämndens ordförande vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november 2004, § 162, av Karin Brunsberg (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 1 december 2004 svarat på
interpellationen.
I debatten yttrar sig Karin Brunsberg (m) och Mats Lindbom (c).
_______
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§ 187
Sammanträdets avslutning
1:e vice ordförande Börje Nilsson (s) tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för
det gångna årets arbete och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Gunilla Ekelöf (fp) tackar ordföranden för det gångna året och
önskar en trevlig helg.
_______

3 mars 2005

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005
§1

Avsägelser av kommunala uppdrag

§2

Kommunala val

§3

Anmälningsärenden

§4

Inkomna motioner och medborgarförslag

§5

Överföring av medel från projektmedel till basbudgeten i kommunledningsförvaltningens
internbudget 2005

§6

Förslag till ändring av matavgifter vid korttidsvistelse

§7

Förslag till bildande av Karlskrona kommuns Kompetenscentrum - KKC

§8

Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor
för Karlskrona kommun åren 2005-2006

§9

Transport av avliden från särskilt boende

§ 10

Yttrande över förstudie avseende finansiell samordning inom socialförsäkringsområdet i
Blekinge

§ 11

Exploateringskalkyl för byggnadsplan avseende utvidgning av Johannesberg, Rödeby

§ 12

Exploateringskalkyl för detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m.fl.

§ 13

Svar på motion om skol- och förskoleplanering i Nättraby

§ 14

Svar på motion om skattefri tandvård för kommunalt anställda i Karlskrona kommun

§ 15

Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare för
information till vuxna

§ 16

Svar på motion om prao i äldreomsorgen

§ 17

Frågor

§ 18

Svar på interpellation om de kommunala bolagen

§ 19

Svar på interpellation om barn med funktionshinder

§ 20

Svar på interpellation om bredbands/ADSL-utbyggnaden

§ 21

Svar på interpellation om fortsatt försäljning av blommor

§ 22

Svar på interpellation om situationen för hemlösa i Karlskrona

§ 23

Svar på interpellation om anordnande av en pendlings- och långtidsparkering i anslutning
till Angöringen

§ 24

Svar på interpellation om Trossöskolor, en framtidsfråga

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 3 mars 2005, kl. 13.30-16.40

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s) kl. 13.30-15.20 §§ 1-19
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 15.20-16.40 §§ 20-24
Börje Nilsson (s) kl. 13.30-15.20
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 13.30-15.20
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s) kl. 13.30-15.55 §§ 1-21
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
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Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström kl. 14.05-16.35 §§ 14-23
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp) kl. 13.30-15.20 §§ 1-19
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c) kl. 13.40-15.50 §§ 5-21
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c) kl. 15.50-16.40 §§ 22-24
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd)
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Siv Brorsson (s)
Rosita Persson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Lennart Svensson (s)
Christer Sandström (s) kl. 15.20-16.40 §§ 20-24
Per-Anders Nygård (s) kl. 15.20-16.40 §§ 20-24
Margita Landehag (s) kl. 16.10-16.40 §§ 23-24
Anders Ovander (m)
Eva Abramsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp) kl. 13.30-14.30 §§ 1-13
Eva Röder (fp) kl. 15.20-16.40 §§ 20-24
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-13.40 §§ 1-4
Ingrid Hermansson (c)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Christer Sandström (s) kl. 13.40-15.20
Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-15.20
Margita Landehag (s) kl. 13.30-16.10
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Anna Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp) kl. 14.30-16.40
Eva Röder (fp) kl. 13.30-15.20
Lennart Hansson (c) kl. 13.40-16.40
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Henrik Reinholdson (kd)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza B (mp)
Tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Rune Andersson och Evy Andréasson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 10 mars 2005, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………… §§ 1-24
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………………..§§ 1-19
Patrik Hansson

Ordförande

………………………………………………… §§ 20-24
Gunilla Ekelöf

Justerare

…………………………………………………..
Rune Andersson

Justerare

…………………………………………………..
Evy Andréasson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 10 mars 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………

4

3 mars 2005

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten

5

2005.37.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Frank Alsén (sd) har, med skrivelse den 25 januari 2005, med omedelbar verkan
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige,
2. Sarah Tehagen van Darvé (s) har med skrivelse den 1 februari 2005 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kulturnämnden, samt
3. Chatarina Åkesson (f.d.Olsson) (c) har med skrivelse den 28 februari 2005
avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden,
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

3 mars 2005

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
De valda
Akten

2005.37.102

§2
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige till och med den 31 december 2006 följande;
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Filip Issal (fp) efter Valdi Ivancic
Ersättare Stefan Gullbing (kd) efter Lennart Svantesson
Utbildningsnämnden
Ersättare Anders Nilsson (kd) efter Martina Andersson
_______
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Akterna

7

1999.391.272
2004.534.061
2004.325.214
2004.150.214
2003.413.214
2003.318.170
§3
Anmälningsärenden
A. BlekingeTrafikens bolagsstämma äger rum fredagen den 17 juni 2005
kl. 09.30
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 041208, § 434, om ändrade regler för
tomtkön
C. Tekniska nämndens beslut 041214, § 100, om förslag till taxor år 2005
D. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050112, § 12, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut, anta detaljplan för del av Johannesberg 1:1,
Rödeby, samt Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 050203 att inte pröva
kommunens beslut såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
E. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050112, § 13, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut, anta detaljplan för Wattrang 19, Trossö, samt
Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 050203 att inte pröva kommunens beslut
såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
F. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050112, § 16, att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut, anta detaljplan för del av fastigheten Västra
Stensjö 1:17, Holmsjö, samt Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 050210 att inte
pröva kommunens beslut såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
G. Logglista och krisledningsnämndens protokoll 050109-050111
H. Räddningstjänsten Östra Blekinge, 050119 direktionsbeslut om bemanning av
räddningsstyrka under semesterperioden år 2005
_______

3 mars 2005

Akterna

2004.535.109
2005.34.040
2005.58.149
2005.72.512
2005.78.512
2005.82.826
2005.112.719
2005.114.719
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2005.83.183
2005.88.440
2005.104.879
2005.105.752
2005.103.001
2005.102.719
2005.113.719

§4
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om att stärka demokratin och öka engagemanget inför Rådslag, av Björn
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp),
2. Motion om att stoppa osund kommunal konkurrens, av Kent Lewén (fp),
3. Motion om avveckling av Valideringscentrum, av Richard Jomshof (sd),
4. Motion om järnvägsövergången vid Wämö, av Gunilla Ekelöf (fp),
5. Medborgarförslag om rondell vid korsningen Sunnavägen-GullbernavägenGamla Infartsleden, av Leo Vidal,
6. Medborgarförslag om konstgjord isbana, av Åtta glada lärare vid Hästöskolan,
7. Medborgarförslag om införande av en 30 km/h begränsning i alla
bostadsområden i Karlskrona kommun, av Johan Hjortsberg,
8. Motion om att stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan av Jan Johansson (kd),
9. Motion om ljusdesign av Markus Alexandersson (s),
10. Motion om hemlösa i Karlskrona av Eva-Britt Dahlström (s),
11. Motion om förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildning av Eva-Britt
Dahlström (s),
12. Motion om tydlig politisk vilja ”för ett barnsligt Karlskrona” av Åsa GybergKarlsson (v),
13. Motion om utbildningsinsatser, av Åsa Gyberg-Karlsson (v),
14. Motion om offensiv för ett barnsligt Karlskrona – det skall synas vad vi
gör/inte gör av Åsa Gyberg-Karlsson (v), samt
15. Motion om barn som kunskapskällor av Åsa Gyberg-Karlsson (v).

3 mars 2005

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Ekonomienheten
Personalenheten
Akten

10

2004.100.041

§5
Överföring av medel från projektmedel till basbudgeten i kommunledningsförvaltningens budget 2005
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 december 2004 lämnat
förslag till internbudget för år 2005, dels basbudget för kommunledningsförvaltningen, dels kommunstyrelsens projektbudget.
För utvecklingsprojekt och sysselsättningsprojekt finns en budgetram till kommunstyrelsens förfogande om 29,4 mkr, upptagna i 2005 års budget för kommunen.
Projekt som inte är påbörjade får startas först sedan projektbeskrivning och detaljerad kostnadsberäkning redovisats och godtagits av kommunstyrelsens allmänna
utskott.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för egen del
1. att godkänna föreliggande förslag till basbudget för kommunledningsförvaltningen år 2005, samt
2. att godkänna föreliggande inriktning på projektbudget för år 2005 och i
enlighet med tidigare beslut delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att
lämna igångsättningstillstånd för delprojekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2005, § 5, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna att projektmedel med beloppet 1 600 tkr förs över till basbudgeten
för två tjänster för år 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

11

2004.485.706

§6
Utredning av matavgifter vid korttidsvistelse
Handikappnämnden har vid sammanträde den 3 november 2004, § 67, redovisat en
utredning om matavgifter vid korttidsvistelse. Den 1 november 2004 genomfördes
en förändring av taxan för matavgifter som innebär att förvaltningen tar ut hel eller
halv avgift beroende på hur många måltider personen har utnyttjat under samma
dygn. Detta har föranlett diskussioner om rättvisa och även vissa oklarheter om
dygnsbegreppet och hur måltiderna skall rapporteras.
Nämnden har föreslagit att avgifterna delas upp på tre åldersintervaller och pris för
frukost, middag och kvällsmål fastställs, samt att ett lagat mål mat som serveras
skall registreras som middag oavsett vid vilken tid på dagen måltiden serveras.
Nämnden föreslår fullmäktige besluta att i enlighet med utredningens förslag
ändra taxan för matavgifter vid korttidsvistelse med tre åldersintervaller, samt
att ändringen av mattaxan träder i kraft från och med den 1 april 2005.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 10 januari 2005 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå fullmäktige att tillstyrka inriktningsbeslutet och att
delegera till handikappnämnden att, utifrån självkostnadsprincipen, bestämma
avgifternas storlek för mat vid korttidsvistelse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2005, § 7, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka inriktningsbeslutet och att delegera till handikappnämnden att, utifrån
självkostnadsprincipen, bestämma avgifternas storlek för mat vid korttidsvistelse.
________
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Personalenheten
Samtliga nämnder
Akten

12

2004.503.027

§7
Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum – KKC
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 januari 2004, § 5, beslutades att den
grupp som arbetat fram svar på revisionsrapport om internutbildning inom
Karlskrona kommun skulle fortsätta sitt arbete. Beslutet var formulerat:
• att som inriktningsbeslut godkänna ett inrättande av ett FoU-centrum för
Karlskrona kommun
• att uppdra åt nuvarande arbetsgrupp att vidareutveckla idén kring detta
FoU-centrum
• att ett detaljerat förslag till detta FoU-centrum är klart för beslut under
hösten 2004 i samband med budgetberedningen för år 2005.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2005, § 8, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att under en etableringsperiod om tre år inrätta ett kompetenscentrum för
kommunkoncernen i enlighet med bilagt förslag,
2. att en utvärdering av verksamheten skall ske inom tre år,
3. att Karlskrona Kompetenscentrum är kommunstyrelsens ansvar och under
etableringsperioden organisatoriskt tillhör personalenheten, samt
4. att verksamheten inledningsvis skall redovisas i projektbudgeten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

3 mars 2005

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Samtliga nämnder/bolag
Akten

13

2004.436.178

§8
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i
Karlskrona kommun 2005-2006
Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen
ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen om skydd
mot olyckor är att färre skall dö, färre skall skadas och mindre skall förstöras.
Samtidigt skall lagen förbättra möjligheterna för enskilda, kommuner och statliga
myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem.
I 3 kap 3 § lag om skydd mot olyckor anges att: ”En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall anges målen för
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som
kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som
kan antas ha ett väsentligt intresse i saken. Kommunfullmäktige kan uppdra åt
kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer”.
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun har under 2004 beslutat att samtliga
förvaltningar och bolag skall delta i arbetet med att ta fram handlingsprogrammet
samt att Räddningstjänsten Östra Blekinge skall leda och samordna detta arbete.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 december 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen vid sammanträde
den 11 januari 2005 § 9 för egen del beslutat Att tillstyrka förslaget till handlingsprogram.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta Att uppdra åt
samtliga nämnder och bolagsstyrelser att för egen del, senast den 30 april 2005,
upprätta och besluta om prestationsmål med föreliggande handlingsprogram som
grund.
Bo Löfgren (fp) med tillstyrkan av Mats Johansson (s) yrkar återremiss.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.

3 mars 2005

Handikappnämnden
Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2004.730.730

§9
Transport av avliden från särskilt boende
Äldrenämndens beslut den 15 december 2004, § 119
Handikappnämndens beslut den 15 december 2004, § 75
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 december 2004 sammanställt nämndernas förslag. Äldre- och handikappnämnderna ansvarar enligt Hälsooch sjukvårdslagen § 1 för att ta hand om dem som avlider i de särskilda boendeformerna. Landstinget har motsvarande ansvar för transporter från ordinärt boende.
Kommunen har rätt att ta ut självkostnaden av dödsboet för transporten, vilket
kräver beslut av kommunfullmäktige.
Nämnderna har för egen del beslutat att godkänna föreslagen rutin för transport av
avlidna från särskilt boende, samt delegerat till förvaltningscheferna att besluta om
ersättningsanspråken efter samråd med kommunjuristen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2005 § 11 föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bemyndiga äldre- och handikappnämnderna att utifrån självkostnadsprincipen bestämma avgiftens storlek, samt
2. att dödsbo i första hand skall köpa tjänsten från begravningsentreprenör, i annat
fall kan Karlskrona kommun av upphandlad transportör och på dödsboets bekostnad, beställa transporten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

3 mars 2005

Socialnämnden
Handikappnämnden

15

2004.473.701

§ 10
Yttrande över förstudie avseende finansiell samordning inom
socialförsäkringsområdet i Blekinge
Riksdagen har genom Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210) gett möjlighet till finansiell samordning som omfattar socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheten.
Landstinget och försäkringskassan i Blekinge har, i dialog med kommuner och
länsarbetsnämnd, genomfört en förstudie avseende finansiell samverkan i
Blekinge.
Remissyttranden
Socialnämnden den 14 december 2004, § 185
Handikappnämnden den 15 december 2004, § 78
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 januari 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005 § 16 föreslagit
kommunfullmäktige besluta i två att-satser.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uttala intresse för deltagande i finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, och
2. att Karlskrona kommun skall delta i framtagande av ett konkret förslag till
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
_______

3 mars 2005

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

16

2004.508.251.

§ 11
Exploateringskalkyl för byggnadsplan avseende utvidgning av Johannesberg,
Rödeby
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har den 21
december 2004 upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade planförslag. Till underlag för kalkylen ligger berörda förvaltningars och avdelningars
exploateringskostnader.
Exploateringskalkylen har tagits fram som ett led av att efterfrågan på tomter för
småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Byggnadsplanen antogs 1982 och
medger 25 tomter för småhusbebyggelse. Planområdet är beläget i västra delen av
Rödeby, Johannesberg, i Kemivägens förlängning. Marken ägs av kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 24, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att exploatera ovan nämnda område för småhus vid Johannesberg samt att anslå
erforderliga 5.815 000 kronor för exploateringen, att senare täckas av inflytande
köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

3 mars 2005

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

17

2005.45.251

§ 12
Exploateringskalkyl för detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö
3:1 m.fl.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 11 januari 2005 lämnat förslag till
beslut och upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade planförslag.
Planen har tagits fram som ett led i kommunens önskan att öka utbudet av tomter
för småhus inom den större tätortgen där efterfrågan är som störst. Planen är
föremål för antagande av miljö- och byggnadsnämnden och det är angeläget att en
exploatering sker då kommunen har brist på tomter i centrala lägen. Planen medger
en byggnation med 40 småhus på den kommunala marken.
Vid ett tomtpris på 380 000 kronor/tomt erhålls täckning för kommunens totala
exploateringskostande och då blir även kostnaden för VA täckt tillsammans med
anläggningsavgifterna.
Utbyggnaden av gata, VA etc. medför ökade drifts- och underhållskostnader för
förvaltningen, vilket bör beaktas i framtida budgetar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 25, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
Att exploatera ovan nämnda område för småhus vid Norra Backe på Verkö samt
att anslå erforderliga 15.650 000 kronor för exploateringen att senare täckas av
inflytande köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

3 mars 2005

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2004.222.611

§ 13
Svar på motion om skol- och förskoleplanering i Nättraby
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2004, § 73, av Mats
Lindbom (c). Motionären tar upp det växande invånarantalet i Nättraby och kopplar det till behovet av skola och barnomsorg. Befolkningsstatistik från 1990 fram
till 2003 samt siffror på den villabebyggelse som har skett och som planeras att
fortsätta redovisas i motionen. Motionären föreslår 1. att planering igångsätts av
hur och var i Nättraby ytterligare skolenhet bör lokaliseras och 2. att långtidsplan
görs upp för utbyggnad av förskola i Nättraby.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 92,
lämnat yttrande och beslutsförslaget att med hänvisning till att arbete redan pågår i
enlighet med motionärens intentioner avslå motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 13, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Annicka Engblom (m), Kent Lewén (fp), Tommy Olsson (kd)
och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Lindboms
m fl. yrkande om bifall till motionen, och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Mats Lindboms m.fl. yrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 31 nej-röster, två som avstår och en
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad.
______

3 mars 2005

Akten

19

2002.459.020

§ 14
Svar på motion om skattefri tandvård för kommunalt anställda i Karlskrona
kommun
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 november 2002, § 154, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären förslår att Karlskrona kommun inför skattefri
tandvård för anställda under 2003 samt att anställda i kommunen skall komma
överens med sin tandläkare att inte begära ersättning från Försäkringskassan. Den
anställde tillåter samtidigt kommunen att genomföra bruttoavdrag motsvarande
belopp som kommunen fakturerar tandläkaren.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 december 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Under hösten 2004 framlades en proposition
(2003/04:21) att skattefriheten slopas för förmån av inte offentligt finansierad
tandvård i Sverige och av tandvård utomlands. Utgångspunkten för förslaget är att
den offentliga finansieringen av tandvård skall ske i huvudsak inom ramen för den
allmänna försäkringen och inte genom skattesystemet. Detta innebär att från och
med den 1 januari 2004 finns inte möjligheten kvar att arbetsgivaren betalar till
berörd tandläkare och gör bruttoavdrag för arbetstagaren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 26, föreslagit
kommunfullmäktige besluta Att motionen är besvarad.
Ingrid Hermansson (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad.
_______

3 mars 2005

Utbildningsnämnden
Akten

20

2003.558.628

§ 15
Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och
yrkesvägledare för information till vuxna
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår fullmäktige besluta att uppdra till
utbildningsnämnden att skapa en plattform för samverkan mellan studie- och
yrkesvägledare i Karlskrona kommun, där information om vuxenutbildning,
studiestöd, yrken och arbetsmarknad ges till vuxna.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 23 mars 2004, § 20, besvarat
motionen. Fullmäktige har vid sammanträde den 26 augusti 2004, § 105,
återremitterat ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 januari 2005, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av skrivelsen framgår att en vägledningscentral eller
liknande för alla vuxna i Karlskrona kommun skulle ge alla vuxna mer råd och
stöd än vad de kan få idag. Karlskrona kommun satsar idag ”extra” resurser på att
ge dem som står längre bort från arbetsmarknad och studier mer stöd. För att ge
alla mer vägledningshjälp krävs ytterligare resurser.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att, i samarbete med arbetsförmedlingen, undersöka möjligheten att starta en vägledningscentral i Karlskrona
samt kostnadsberäkna densamma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 27, föreslagit
kommunfullmäktige besluta Att motionen härmed är besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att motionen härmed är besvarad.
_______

3 mars 2005

Barn- och ungdomsnämnden
Äldrenämnden
Akten

21

2004.263.618

§ 16
Svar på motion om prao i äldreomsorgen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 2004, § 89, av Maria
Persson (c). Motionären föreslår att alla 8:or skall erbjudas att få följa med en dag
på ett äldreboende eller i hemtjänsten för att få en inblick i arbetet. Härigenom
menar motionären att fler ungdomar skulle kunna inspireras till att välja att gå
omvårdnadsprogrammet.
Remissyttranden
Barn- och ungdomsnämnden den 14 september 2004, § 82
Äldrenämnden den 27 oktober 2004, § 96
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 januari 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Båda nämnderna delar motionens intentioner
i det att flera olika sätt bör prövas för att ge ungdomar ökade kunskaper om
åldrandet och arbetet inom äldreomsorgen för att stimulera ungdomar att i ökad
utsträckning vilja arbeta inom äldreomsorgen.
Äldrenämnden framför såväl lagliga som praktiska invändningar mot att välja just
endagars praktik som metod. I årskurs åtta finns idag 840 elever. Besök på äldreboende och inom hemtjänsten kan endast göras i mindre grupper av hänsyn till
vårdtagarna. Samtliga elever som frivilligt vill göra en endagarspraktik måste få en
introduktion, handledning och vägledning innan besöket, även om denna inte
behöver vara särskilt långvarig. Dessutom måste samtliga vårdtagare som besöks
acceptera besöket i förväg.
Alla åttor på samtliga skolor besöks av äldreförvaltningens rekryteringsteam och
får då information om arbetet inom äldreomsorgen. Äldrenämndens bedömning att
vidare utreda på vilket sätt möjligheterna till mer praktik för ungdomar i årskurs 8
kan genomföras kan vara det som ger bäst resultat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 28, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ge äldrenämnden och barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för utökad praktik för ungdomar i årskurs åtta, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

3 mars 2005

22

§ 17
Frågor
Eva-Britt Dahlström (s) frågar kommunstyrelsens ordförande om 1%-målet för
kulturutsmyckning på Arena Rosenholm.
Mats Johansson (s) svarar.
_______

3 mars 2005

Akten

23

2004.454.107

§ 18
Svar på interpellation om de kommunala bolagen
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 28 oktober 2004, § 133, av Andreas Reinholdson (kd).
Mats Johansson (s) har den 1 december 2004 besvarat interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 december 2004, § 185, bordlagt
ärendet.
I debatten deltar Andreas Reinholdson (kd), Jan Lennartsson (m), Mats Lindbom
(c) och Mats Johansson (s).
________

3 mars 2005

Akten

24

2005.3.750

§ 19
Svar på interpellation om barn med funktionshinder
Interpellationen är ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande, av Jan-Olof
Petersson (fp).
Magnus Johansson (s) har den 21 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp), Annicka Engblom (m), Christina
Mattisson (s) och Magnus Johansson (s).
_______

3 mars 2005

Akten

25

2005.73.534

§ 20
Svar på interpellation om bredbands/ADSL-utbyggnaden
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande av Mats Lindbom (c).
Mats Johansson (s) har den 21 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Carl-Göran Svensson (m) och Mats Johansson
(s).
_______

3 mars 2005

Akten

26

2005.68.059

§ 21
Svar på interpellation om fortsatt försäljning av blommor
Interpellationen är ställd till kommunalrådet Gerthie Olsson av Kent Lewén (fp).
Gerthie Olsson (s) har den 21 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (fp), Jan Lennartsson (m) och Gerthie Olsson (s).
_______

3 mars 2005

Akten

27

2005.69.752

§ 22
Svar på interpellation om situationen för hemlösa i Karlskrona
Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande av Inger Fölster (fp).
Jan-Anders Lindfors (s) har den 15 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Inger Fölster (fp), Eva-Britt Dahlström (s), Ingrid Hermansson
(c), Ann-Louise Trulsson (m), Camilla Persson (v), Kent Lewén (fp) och JanAnders Lindfors (s).
_______

3 mars 2005

Akten

28

2005.74.514

§ 23
Svar på interpellation om anordnande av en pendlings- och långtidsparkering
i anslutning till Angöringen
Interpellationen är ställd till kommunalrådet Gerthie Olsson av Karin Brunsberg
(m).
Gerthie Olsson (s) har den 21 februari 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Karin Brunsberg (m), Mats Lindbom (c), Ann-Louise Trulsson
(m) och Gerthie Olsson (s).
_______

3 mars 2005

Akten

29

2005.89.611

§ 24
Svar på interpellation om Trossöskolor, en framtidsfråga
Interpellationen är ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande av Jan-Olof
Petersson (fp).
Magnus Johansson (s) har den 2 mars 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp), Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c)
och Magnus Johansson (s).
_______

31 mars 2005

1
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31 mars 2005

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 31 mars 2005, kl. 13.30-17.00

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s) kl. 13.30-15.15 §§ 25-29
Karl-Gösta Svenson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m) kl.15.15-17.00 §§ 30-41
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jan Fälteke (fp)

2

31 mars 2005

Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Camilla Persson (v)
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Otto Gradin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Christer Sandström (s)
Ulla Ohlsson (s)
Rosita Persson (s)
Kjell Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 15.15-17.00 §§ 30-41
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Eva Abramsson (m)
Anders Ovander (m) kl. 13.30-15.15 §§ 25-29
Hans-Göran Håkansson (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Ingeborg Palmberg (kd)
Henrik Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-15.15
Gert Olsson (s)
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Anders Ovander (m) kl. 15.15-17.00
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza B (mp)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Roland Andréasson och Eva-Britt Dahlström

3

31 mars 2005

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 7 april 2005, kl. 15.00

……………………………………………… §§ 25-41
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………………..
Roland Andréasson

Justerare

…………………………………………………..
Eva-Britt Dahlström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 april 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………………

4

31 mars 2005

Kommunala uppdrag
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten
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2005.37.102

§ 25
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Ingegerd Holm (s) har med skrivelse den 28 februari 2005 avsagt sig uppdraget
som ordförande i utbildningsnämnden,
2. Sonja Andersson (s) har med skrivelse den 13 mars 2005 avsagt sig alla
politiska uppdrag (ledamot i handikappnämnden, ledamot i kommunfullmäktige
och fullmäktiges valberedning samt ersättare i Vårdförbundet),
3. Gösta Petersson (s) har med skrivelse den 14 mars 2005 avsagt sig uppdragen
som ledamot i styrelserna för Affärsverken Karlskrona AB och Affärsverken
Energi i Karlskrona AB,
4. Maria Persson (c) har med skrivelse den 15 mars 2005 avsagt sig uppdragen
som ersättare i kommunstyrelsen med följduppdrag i integrationsberedningen och
jämställdhetskommittén,
5. Roger Lindberg har med skrivelse den 14 mars 2005 avsagt sig uppdraget som
styrelseledamot i Karlskrona Fryshus AB från och med nästa ordinarie bolagsstämma, samt
6. Torbjörn Åkesson (c) har med skrivelse den 28 mars 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Informationsenheten
Akten
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2005.37.102

§ 26
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser fullmäktige
följande till och med den 31 december 2006:
Utbildningsnämnden
Ordförande Christina Mattisson (s), efter Ingegerd Holm
Ersättare Laila Karlsson (s) efter Christina Kristensson
Ersättare Maria Persson (c) efter Torbjörn Åkesson
Kommunstyrelsen
Ersättare Torbjörn Åkesson (c) efter Maria Persson
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Jörgen Nilsson (s) efter Inger Persson
Ersättare Ida Karlsson (s) efter Jörgen Nilsson
Kulturnämnden
Ersättare Georg Sjöberg (mp) efter Annika Thörnblad
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Cecilia Åkesson (c) efter Chatarina Åkesson (f.d. Olsson)
_______
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2003.495.318
2004.379.214
2004.138.214

§ 27
Anmälningsärenden
A. Kammarrättens beslut 050128 att Länsrättens avgörande står, Kammarrätten
meddelar inte prövningstillstånd. Överklagandet gäller fullmäktiges beslut
040226, § 23, om att bland annat upphöra med kommunal väghållning inom
Rödeby samhälle och därmed aktivera Rödeby vägförening.
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050209, § 47, enligt fullmäktiges
delegationsbeslut, att anta detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd) daterad
i januari 2005
C. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050209, § 45, att i enlighet med fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för Norra Backe, del av Verkö 3:1 m.fl.
upprättad i september 2004 och reviderad i december 2004.
_______
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2005.116.330
2005.124.332
2005.127.106
2005.132.608
2005.133.106
2005.159.620
2005.161.027
2005.163.512
2005.165.826
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2005.173.512
2005.180.050

8

2005.146.291
2005.151.331
2005.155.820
2005.142.101
2005.137.512
2005.160.101
2005.162.615
2005.164.531
2005.166.512
2005.168.512
2005.175.230

§ 28
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om ett lyft för Hoglands Park, av Jan-Olof Bergman,
2. Medborgarförslag om ny lekplats på Hasslö, av Jeanette Petersson m.fl.
3. Motion om att apoteket i Nättraby åter skall öppnas, av Kent Lewén (fp),
4. Motion om flexibla skollov, av Ingrid Hermansson (c),
5. Medborgarförslag om apotek i Nättraby, av Ingrid Hermansson,
6. Motion om gångbana längs riksväg 28 i Holmsjö, av Lena Hjort (fp),
7. Motion om tillbyggnad av gymnastiksalen på Tvings skola, av Karl-Anders
Holmquist (c),
8. Medborgarförslag om kommunfullmäktiges ledamöter, av Frank Alsén,
9. Motion om försköning av park- och gräsområden i Nättraby centrum, av LarsGöran Forss (m),
10. Medborgarförslag om strövstig, staket och vattenhoar m.m. vid Bastasjö
friluftsområde, av Sven Svensson,
11. Medborgarförslag om pensionärers medverkan i skolans verksamhet, av
Annelie Danforth och Jelena Savic,
12. Medborgarförslag om ledamöters uppträdande i kommunfullmäktige, av
Ellinor Prising och Anna Ohlsson,
13. Medborgarförslag om fortbildning av skolpersonal i kris/konflikthantering, av
Madeleine Brurok och Maria Halai,
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14. Medborgarförslag om ökade resurser till vuxenutbildningen, av Mikael Garb,
15. Medborgarförslag om trafiklyse och övergång i T-korsning Stationsvägen –
Lyckebyvägen, av Jessica Jerpenfors och Annette Andersson,
16. Medborgarförslag om bättre bussförbindelse till Fur, av Ronny Johannesson,
17. Medborgarförslag om isbana, av Jessica Jerpenfors och Annette Andersson,
18. Medborgarförslag om reparation av vägbanan vid Saltsjöbaden, av Gun
Olausson,
19. Medborgarförslag om vägbelysning av Saltsjöbaden, av Lena Carlén,
20. Medborgarförslag om cirkulationsplats eller trafikljus på Sunnavägen, av
Hanna Svensson och Sandra Sällberg Brurok,
21. Motion om byggande av gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle, av
Jörgen Johansson (c),
22. Motion om att tillåta uteserveringar året runt, av Carl-Göran Svensson (m),
samt
23. Motion om att svenska kollektivavtal skall följas vid offentlig upphandling,
gruppmotion från den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen genom
Mats Johansson (s) och Jan-Anders Lindfors (s).
Ordföranden ställer proposition på medborgarförslag nr 8 och fullmäktige beslutar
efter beredning att avslå förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på medborgarförslag nr 12 och
fullmäktige beslutar efter beredning att avslå förslaget.
Fullmäktige beslutar att övriga 21 motioner och medborgarförslag får ställas.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att medborgarförslag nr 8 och nr 12 avslås, samt
2. att remittera övriga motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för
beredning.
_______

31 mars 2005

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge
Akten
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2005.75.170

§ 29
Yttrande över ev. organisationsförändringar inom Räddningstjänsten Östra
Blekinge
Förbundsordningen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
antogs vid direktionsmöte den 18 augusti 2004, § 41, och fastställdes av fullmäktige i Ronneby den 30 september 2004, § 138, och av fullmäktige i Karlskrona
den 28 oktober 2004, § 134, att gälla från och med den 1 december 2004.
I förbundsordningens nuvarande lydelse § 11 styrning och insyn anges i stycke ett
och två följande: ”Innan förbundsdirektionen beslutar om principiellt viktiga ärenden samt investeringar till ett värde över 500 kkr. skall medlemskommunernas
yttrande inhämtas. Beslut om förändringar i räddningsstyrkor förutsätter kvalificerad majoritet (2/3 majoritet) i direktionen”.
Ärendet är undantaget från de principiellt viktiga ärenden som åsyftas i första
stycket i § 11. Av det anförda framgår att begäran om yttrande inte skall ske
eftersom direktionen har den behörigheten och det framgår klart av § 11 stycke 2
i förbundsordningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 32, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avstå från yttrande och att ärendet återförvisas till Direktionen för
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för slutligt beslut.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Richard Jomshof (sd), Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson
(m), Tommy Olsson (kd) och Andreas Reinholdson (kd) yrkar att Karlskrona
kommun avvisar besparingsförslagen vad gäller minskad bemanning och
nedläggning av räddningsvärnet i Fridlevstad.
Patrik Enstedt (s), Camilla Persson (v), Björn Gustavsson (mp), Gerthie Olsson (s)
och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Kent Lewéns
m.fl. yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Kent Lewéns yrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservation
Den borgerliga alliansen genom Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m),
Tommy Olsson (kd) och Mats Lindbom (c) lämnar skriftlig reservation,
protokollsbilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att avstå från yttrande och att ärendet återförvisas till Direktionen för
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för slutligt beslut.
_______
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Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten
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2005.87.042

§ 30
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 februari 2005 lämnat
yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2004.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 34, för egen del
beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2004 och överlämna detta till kommunens
revisorer, samt
2. att uppmana socialnämnden att omgående påskynda sådana åtgärder som
aktualiserats i projektet ”Resurshuset” med syfte att minimera socialbidragskostnaderna så att innevarande års budget inte överskrids.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 34, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att i enlighet med AB Karlskronahems begäran överföra 25 mkr från bolagets
investeringsbudget 2004 till investeringsbudgeten 2005. Bolagets totala
investeringsbudget för år 2005 uppgår efter överföringen till 81,3 mkr, samt
2. att godkänna förslag till bokslutsdispositioner enligt nedan;
• Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen med 0,1 mkr skall balanseras i ny räkning hos barn- och
ungdomsnämnden.
• Handikappnämnden
Den negativa avvikelsen med 0,6 mkr täcks helt av kommunkassan.
• Idrotts- och fritidsnämnden
Den positiva avvikelsen med 0,2 mkr balanseras i ny räkning hos idrotts- och
fritidsnämnden.
• Kulturnämnden
Den negativa avvikelsen med -62 tkr täcks helt av kommunkassan.
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• Miljö- och byggnadsnämnden
Den positiva avvikelsen för verksamheten på 0,1 mkr balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
Den positiva avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 0,7 mkr återförs till
kommunkassan.
• Socialnämnden
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ- och familjeomsorg på -0,5 mkr
täcks helt av kommunkassan. Samtidigt skall 0,4 mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag.
Den negativa avvikelsen för verksamhet introduktion om -0,2 mkr täcks av
kommunkassan.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -6,5 mkr täcks av kommunkassan.
• Tekniska nämnden
Skattefinansierad verksamhet
Den negativa avvikelsen om -1,7 mkr täcks av kommunkassan. Samtidigt skall 0,6
mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Det negativa utfallet med -0,7 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska nämnden.
• Utbildningsnämnden
Den negativa avvikelsen med -13,6 mkr täcks av kommunkassan.
• Äldrenämnden
Den negativa avvikelsen med -3,1 mkr täcks av kommunkassan. Samtidigt skall
0,8 mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag.
• Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vissa nämnder
Den negativa avvikelsen inom Basbudgeten på -1,2 mkr täcks av kommunkassan.
Samtidigt skall 0,6 mkr återbetalas till kommunkassan genom ett minskat kommunbidrag såväl 2005 som 2006. Övriga delar återförs till kommunkassan.
Mats Lindbom (c) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

31 mars 2005

Samtliga nämnder/bolag
Jämställdhetskommittén
Akten
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2005.135.026

§ 31
Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern
I samband med att kommunrevisionen granskade kommunens jämställdhetsarbete
fastställdes nya rutiner för kommunens jämställdhetsarbete. Bland annat beslutades
att fullmäktige skall anta jämställdhetsprogrammet i september månad för efterföljande år. Detta innebär att fullmäktige i september månad i år kommer att besluta
om jämställdhetsprogrammet för år 2006.
Kommunen skall dock enligt lag årligen anta ett program för jämställdhet. Förslag
för år 2005 är en revidering av 2004 års program inklusive en uppföljning av det
övergripande jämställdhetsarbetet under år 2004. Jämställdhetskommittén har vid
sammanträde den 8 februari 2005, § 1, överlämnat förslaget till fullmäktige för
beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 36, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta Jämställdhetsprogram för Karlskrona
kommun år 2005.
Yrkanden
Bo Löfgren (fp), Christina Mattisson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag med två tilläggsyrkanden:
1. att jämställdhetsarbetet skall vara en integrerad del i processerna med verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning och därför redovisas i styrelsens/
nämndernas/bolagens årliga verksamhetsberättelser, och
2. att direktiv för jämställdhetsarbetet tidsmässigt skall ske i samband med
direktiven för budget och verksamhetsplaner.
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag att anta jämställdhetsprogrammet. Därefter bifaller fullmäktige Bo Löfgrens två tilläggsyrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2005, samt
2. att jämställdhetsarbetet skall vara en integrerad del i processerna med
verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning och därför redovisas i
styrelsens/nämndernas/bolagens årliga verksamhetsberättelser, och
3. att direktiv för jämställdhetsarbetet tidsmässigt skall ske i samband med
direktiven för budget och verksamhetsplaner.
______

31 mars 2005

Samtliga förvaltningar och bolag
Akten

15

2005.32.105

§ 32
Vänortsavtal och samarbetsavtal för åren 2005-2007 mellan Karlskrona
kommun och Liepaja distrikt
Karlskrona kommun och Liepaja distrikt i Lettland har tecknat ett vänortsavtal. För
att konkretisera vänortssamarbetet har också ett program tecknats mellan de båda
vänorterna.
Liepaja distrikt är en kommun i södra Lettland på gränsen till Litauen. Kommunen
har ca 45 700 invånare och en total yta på 3 594 kvm. Inom Liepaja distrikt finns
28 lokala kommuner med ett stort mått av självstyrelse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 38 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat program för samarbete mellan
Karlskrona kommun och Liepaja distrikt för åren 2005-2007.
Bo Löfgren (fp) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och
Liepaja distrikt för åren 2005-2007.
_______
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Samtliga förvaltningar och bolag
Akten
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2005.33.105

§ 33
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för
åren 2005-2008
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 februari 2005 översänt en
skrivelse med beslutsförslag.
Karlskrona kommun och Klaipeda stad är vänorter sedan 1989. För att konkretisera
vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de båda vänorterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 39, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och
Klaipeda stad för åren 2005-2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga förvaltningar och bolag
Akten

17

2005.70.105

§ 34
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för åren
2004-2006
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2005 lämnat
beslutsförslag. Karlskrona kommun och Gdynia stad är vänorter sedan 1990. För
att konkretisera vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de båda
vänorterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 40, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och
Gdynia stad för åren 2004-2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

18

2005.31.003

§ 35
Ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige fastställde den 31 maj 2001, § 86 den senaste ändringen i
nämndens reglemente. Förslaget till nytt reglemente innehåller dels en uppdatering
av redan beslutade förändringar av nämndens ansvarsområde, dels ett förtydligande av den delegerade beslutanderätten vad avser antagande av detaljplaner. Några
smärre redaktionella ändringar ingår också.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 januari 2005, § 21,
lämnat förslag till nytt reglemente att antas av kommunfullmäktige.
Ändringar i § 1:1: är att fullmäktige den 26 augusti 1999 bemyndigat nämnden att
ansvara för och besluta i frågor rörande den kommunala tomtkön. Detta ansvarsområde har införts i reglementet.
Vidare har nämnden inte längre ansvaret för folkhälsofrågorna vilka överförts till
idrotts- och fritidsnämnden. Detta ansvarsområde utgår i reglementet.
Nämnden föreslår ett förtydligande i § 1:2 som möjliggör för nämnden att anta,
ändra och upphäva detaljplaner som inte reglerar exploateringsavtal som skall
beslutas av fullmäktige, med de begränsningar i övrigt som tidigare gällt i
reglementet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 41, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagda förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden,
daterat den 16 december 2004.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder och bolag
Akten

19

2005.136.140

§ 36
Näringspolitiskt program för åren 2005-2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 februari 2005 lämnat
förslag till program och beslutsförslag. Karlskrona kommuns näringslivsenhet har
under ett år verkat för att utöka dialogen med det lokala näringslivet, studenter,
högskolepersonal, politiker, fackliga företrädare, enskilda och organisationer.
Syftet har varit att genom personliga besök och vid större träffar runt om i
kommunen ta del av företagare och andra aktörers syn på vilka fokusområden som
ger ny tillväxt i Karlskrona.
Arbetet med att ta fram programmet ”10 steg framåt – Nästa steg för en hållbar
tillväxt i Karlskrona” har nu avslutats och summeras i bifogat dokument. Det pekar
ut vad vi skall satsa på de närmaste tre åren. För genomförandet krävs nu extraordinära insatser såväl personellt som finansiellt. Dessa resurser är för det närmaste
året definierade i kommunstyrelsens projektbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 42, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta det Näringspolitiska programmet för 2005-2007, samt
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att organisera och genomföra
programmet.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Jan Lennartsson
(m), Tommy Olsson (kd), Bo Löfgren (fp), Richard Jomshof (sd), Ann-Louise
Trulsson (m), Karin Brunsberg (m) och Lars-Göran Forss (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
att på sidan åtta lägga till texten ”att öppna upp kommunal verksamhet för
alternativ drift” efter punkten ”att öka servicen ….” samt
att på sidan 10 göra följande tillägg efter ordet praktik ”genom införande av en
kommunal arbetsgaranti.”
Mats Johansson (s), Ulf Hansson (v) och Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag till Mats Lindboms m.fl. tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer
ordföranden proposition på Mats Lindboms tilläggsyrkanden och finner att
fullmäktige avslår desamma.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka tilläggsyrkandena
röstar ja, den som vill avslå desamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar, med 40 nej-röster mot 32 ja-röster och tre frånvarande, att
avslå tilläggsyrkandena, voteringsprotokoll bilaga 3.
Reservationer
Alliansen Karlskronas ledamöter, genom Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson
(m), Tommy Olsson (kd) och Kent Lewén (fp) reserverar sig skriftligt, protokollsbilaga 4.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta det Näringspolitiska programmet för 2005-2007, samt
2. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att organisera och genomföra
programmet.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

21

2004.195.210

§ 37
Svar på medborgarförslag om nybyggnation av lägenheter på Hasslö
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54,
av Torleif Pettersson. I medborgarförslaget framförs att det finns efterfrågan på
lägenheter från äldre som vill kunna bo kvar på Hasslö, men också från unga
familjer. Områden som pekas ut för flerbostadshus är Sandramarken samt väster
om befintliga flerfamiljshus vid Tempelvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 oktober 2004, § 358,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden svarar bland annat att Karlskrona
kommun ser positivt på en utveckling av nya flerbostadshus på Hasslö, men det
fordras att det finns intressenter som vill exploatera och förvalta de nya bostäderna.
Den planlagda kommunala markreserv som idag finns på Hasslö omfattar framför
allt villabebyggelse med radhusbebyggelse. Vid Tempelvägen finns ett par osålda
villatomter. Möjligheten att bygga ytterligare flerbostadshus väster om Tempelvägen måste prövas genom detaljplan. För Sandramarken finns en detaljplan som
anger bostadsändamål, friliggande hus och radhus. Uppförande av mindre flerbostadshus torde, beroende på utformning, kunna vara förenligt med detaljplanen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 43, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

31 mars 2005

Akten

22

2005.140.611

§ 38
Svar på interpellation om situationen vid kommunens gymnasieskola
Interpellation den 13 mars 2005 till kommunalrådet Mats Johansson om
situationen vid kommunens gymnasieskolor, av Tommy Olsson (kd).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 29 mars 2005 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

31 mars 2005

Akten

23

2005.138.403

§ 39
Svar på interpellation om: Var är den utlovade grönstrukturplanen?
Interpellation den 13 mars 2005 till kommunalrådet Gerthie Olsson: Var är den
utlovade grönstrukturplanen? av Mats Lindbom (c).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 21 mars 2005 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

31 mars 2005

Akten

24

2005.153.534

§ 40
Svar på interpellation om omprövning av ägandet av Affärsverken
Karlskrona AB:s stadsnät
Interpellation den 18 mars 2005 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson
om hantering av ärendet med att ompröva ägandet av Affärsverken Karlskrona
AB: s stadsnät, av Karl-Gösta Svenson (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 29 mars 2005 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

31 mars 2005

Akten

25

2005.14.101

§ 41
Allmänpolitisk sakdebatt om den höga arbetslösheten i vår kommun
Alliansen i Karlskrona har med skrivelse den 11 januari 2005 hemställt om
allmänpolitisk sakdebatt om den allvarligt höga arbetslösheten i vår kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet. Nästa sammanträde den 28 april 2005 inleds med debatt.
_______

26 maj 2005

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005
§ 68

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 69

Kommunala val

§ 70

Anmälningsärenden

§ 71

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 72

Svar på interpellation om den utlovade grönstrukturplanen (bordlagt ärende)

§ 73

Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 74

Årsredovisning år 2004 för Karlskrona kommun

§ 75

Revisionsberättelse år 2004 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
samt beslut om ansvarsfrihet

§ 76

Yttrande över förslag till marknadsplan för Blekingetrafiken 2007-2010

§ 77

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i Karlskrona
kommun åren 2005-2006

§ 78

Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun

§ 79

Förslag till ombudgetering år 2005 och direktiv för treårsbudget 2006-2008

§ 80

Miljöbokslut för år 2004

§ 81

Svar på motion om mobil telefoni

§ 82

Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman

§ 83

Svar på medborgarförslag om ny lekplats på Hasslö

§ 84

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet m.m. i Mariedalsområdet

§ 85

Svar på motion om farliga vänstersvängar

§ 86

Svar på interpellation om hur näringspolitiska programmets målsättning skall kunna mätas

_______

26 maj 2005

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 maj 2005, kl. 13.30-17.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s) kl. 13.30-15.00 §§ 68-74
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 68-85
Walla Carlsson (s) kl. 13.30-15.50 §§ 68-76
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s) kl. 15.20-17.15 §§ 75-86
Ingegerd Holm (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m) kl. 13.30-15.50 §§ 68-76
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp) kl. 15.20-17.15 §§ 76-86
Margareta Rodin (fp)
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c) kl. 14.00-17.15 §§ 73-86
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd) kl. 13.30-16.05 §§ 68-78
Henrik Wachtmeister (mp) kl. 13.40-15.00 §§ 70-74
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s)
Birger Wernersson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Siv Brorsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Siv Holmberg (s)
Lennart Svensson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Faraj Abu-Iseifan kl. 13.30-15.00 §§ 68-74
Gert Olsson (s) kl. 15.20-17.15 §§ 75-86
Anita Seaberg (s) kl. 15.50-17.15 §§ 77-86
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 15.50-17.15 §§ 77-86
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Börje Dovstad (fp) kl. 13.30-15.00 §§ 68-75
Ingrid Hermansson (c) kl. 13.30-14.00 §§ 68-72
Henrik Reinholdson (kd)
Ulf Hansson (v)
Jozé Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Gert Olsson (s) kl. 13.30-15.20
Anita Seaberg (s) kl. 13.30-15.50
Kenneth Lejhall (s)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 13.30-15.50
Eva Abramsson (m) kl. 13.30-16.25
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m)
Börje Dovstad (fp) kl. 15.00-17.15
Ingrid Hermansson (c) kl. 14.00-17.15
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-16.00
Inger Åkesson (kd)
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tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Patrik Enstedt och Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B,
torsdagen den 2 juni 2005 kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 68-86
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………….
Patrik Enstedt

Justerare

……………………………………………
Claes-Urban Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 juni 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………….
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

5

2005.37.102

§ 68
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. John Andersson (m) har med skrivelse den 28 april 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i utbildningsnämnden, och
2. Stefan Gullbing (kd) har med skrivelse den 22 maj 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

26 maj 2005

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Informationsenheten
Akten

2005.37.102

§ 69
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Tekniska nämnden
Ersättare Inga Lill Siggelsten Blum (kd) efter Peter Rihs
Utbildningsnämnden
Ersättare Karl-Gösta Svenson (m) efter John Andersson
_______
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Akterna

7

2005.186.846
2005.187.344
2004.269.530
2004.462.217
2005.107.214
2002.271.214
2005.207.107
§ 70
Anmälningsärenden
1. Kommunstyrelsens beslut 050510 § 75, om investeringstillstånd för
utbyggnad av gästhamn
2. Kommunstyrelsens beslut 0500510 § 76, om investeringstillstånd för
vattenledning till östra skärgården
3. Kommunstyrelsens beslut 050510 § 80, om investeringstillstånd för
industrispår till Verkö
4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050413 § 123, att anta detaljplanetillägget för Fredriksdalsområdet, Nättraby, daterad oktober 2004
5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050413 § 124, att anta detaljplan för
fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär, Karlskrona kommun
6. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets beslut 050428 att avslå överklagande i fråga om detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
7. Revisionens skrivelse den 13 maj 2005 – Anmälan om budgetöverskridande
med anledning av revisorernas utökade uppdrag
8. Kallelse till bolagsstämma för BlekingeTrafiken AB, fredagen den 17 juni
2005, kl. 09.30 i Landstingssalen, Wämö Center
_______

26 maj 2005

Akterna

8

2005.250.618
2005.251.049
2005.253.100
2005.257.800
2005.270.531
2005.272.050
2005.275.800
2005.288.020
2005.297.773
§ 71
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om PRAO i högstadiet, av Maria Persson (c),
2. Motion om försökskommun för lägre skatt på hushållsnära tjänster, av Gunilla
Ekelöf (fp), Lena Hjorth (fp), Inger Fölster (fp) Margareta Rodin (fp), Anna
Ekström (fp) och Kent Lewén (fp),
3. Medborgarförslag om de stora förändringar som drabbat den kommunala
verksamheten, av Gunnar Augustinsson,
4. Motion om strategi för Karlskronas kulturutveckling och en process för nytt
kulturhus, av Günter Dessin (v) och Ulf Hansson (v),
5. Medborgarförslag om gratis resa på stadsbussarna för skolbarn och ansvarig
personal, av Siw Olsson,
6. Motion om krav vid upphandling av mobiltelefoner av Björn Gustavsson (mp),
Henrik Wachtmeister (mp) och José Espinoza (mp),
7. Medborgarförslag om idrottspolitiskt program av Ingvar Gustavsson,
8. Motion om att kaffe som upphandlas av kommunens förvaltningar och bolag
skall vara Rättvisemärkt, av Magnus Manhammar (s) och Faraj Abu Iseifan (s),
samt
9. Motion om pensionärers hälsa, av Tommy Olsson (kd).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsens för beredning.
_______

26 maj 2005

Akten

9

2005.138.403

§ 72
Svar på interpellation om den utlovade grönstrukturplanen
Interpellationen ställdes till kommunalrådet Gerthie Olsson vid fullmäktiges
sammanträde den 31 mars 2005, § 39, av Mats Lindbom (c).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 21 mars 2005 svarat på interpellationen.
Vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 64, bordlades ärendet.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Carl-Göran Svensson (m) och Gerthie Olsson
(s).
_______

26 maj 2005

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

10

2005.87.042

§ 73
Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 19 april 2005 lämnat revisionsberättelse för år
2004. Kommunens styrelsers och nämnders verksamhet har granskats, genom
utsedda lekmannarevisorer, i av Karlskrona kommun helägda bolag samt även
verksamheten i dessa företag under år 2004.
Revisionens granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Till hjälp vid vår
granskning har vi haft Ernst & Young.
Revisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och de övriga nämnderna och de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Revisionen tillstyrker även att
kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med kommunala
redovisningslagen.
I ärendet yttrar sig revisorerna Thomas Almquist, Ernst & Young, samt KarlGustaf Johansson revisionen, Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp) och Mats
Lindbom (c).
Jan Johansson (kd) och Mats Johansson (s) yrkar bifall till att godkänna
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
_______

26 maj 2005

Ekonomienheten
Akten

11

2005.87.042

§ 74
Årsredovisning år 2004 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 mars 2005, § 34, godkänt bokslutet
för år 2004 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisionen har med skrivelse den 19 april 2005 tillstyrkt att årsredovisningen för
år 2004 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med kommunala
redovisningslagen och god revisionssed.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2004.
_______

26 maj 2005

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

12

2005.67.042

§ 75
Revisionsberättelse år 2004 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse den 9 mars 2005 tillstyrkt att fullmäktige godkänner
årsredovisningen och att direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge har varit Karl Sundberg och Birger Trellman.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja direktionen ansvarsfrihet.
_______

26 maj 2005

BlekingeTrafiken AB
Akten

13

2005.21.107

§ 76
Yttrande över förslag till marknadsplan för Blekingetrafiken 2007-2010
Enligt trafikavtalet med ägarna skall Blekingetrafiken varje år göra en marknadsplan. Planen skall avse de två verksamhetsåren efter nästkommande verksamhetsår. Blekingetrafikens styrelse har vid sammanträde den 16 december 2004 beslutat
att överlämna förslag till marknadsplan för åren 2007-2010 på remiss till ägarna.
Bolaget skall under år 2005 upphandla i princip all busstrafik, tågtrafik och närtrafik. Detta innebär att bolaget kommer att sluta avtal som sträcker sig fram till
2010-2013.
Kommunledningsförvaltningen har inhämtat synpunkter på förslaget till marknadsplan från äldre-, handikapp-, tekniska, barn- och ungdoms-, utbildnings- och
samhällsbyggnadsförvaltningarna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 april 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag i 12 attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 72, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i tolv attsatser.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Karl-Gösta Svenson (m) och Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
yrkar bifall till Alliansens förslag som innebär bifall till kommunstyrelsens förslag
attsatserna 1, 3-12 samt avslag attsats 2.
Mats Lindbom (c), Günter Dessin (v), Gerthie Olsson (s), Richard Jomshof (sd)
och Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Gyberg-Karlsson (v), med tillstyrkan av Karl-Gösta Svenson (m), Gerthie
Olsson (s) och Richard Jomshof (sd), yrkar att Karlskrona kommun inför kommande upphandling uppdrar till BlekingeTrafiken att erforderlig utrustning för
medförande av permobil skall finnas i samtliga bussar som körs åt BlekingeTrafiken, samt att chaufförerna har kunskap om hur utrustningen skall användas.
Maria Persson (c) yttrar sig.

26 maj 2005
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Propositioner och beslut
Kommunfullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1
och 3-12.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 2 mot
Karl-Gösta Svensons m.fl. avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag attsats 2.
Därefter beslutar fullmäktige bifalla Åsa Gyberg-Karlssons tilläggsyrkande.
Reservationer
Karl-Gösta Svenson (m), Rune Andersson (m), Jan-Åke Nordin (m), Karin
Brunsberg (m), Lars-Göran Forss (m), Carl-Göran Svensson (m), Jan Lennartsson
(m), Peter Glimvall (m), Annicka Engblom (m), Gunilla Ekelöf (fp), Kent Lewén
(fp), Inger Fölster (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena
Hjorth (fp), Anna Ekström (fp), Margareta Rodin (fp), Hans-Göran Håkansson
(fp), Henrik Reinholdson (kd), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Jan Johansson (kd)
och Evy Andréasson (kd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till Blekingetrafiken att ta fram en analys över de demografiska
förändringarna i länet för planperioden,
2. att uppdra till Blekingetrafiken att i samband med upphandlingen av
busstrafiken även redovisa ett alternativ med trafiken i egen regi,
3. att uppdra till Blekingetrafiken att i samband med upphandlingen av
busstrafiken ta med ett alternativ med små citybussar för trafiken i Karlskrona
innerstad,
4. att uppdra till Blekingetrafiken att i upphandlingen ta med alternativ med
förnyelsebart bränsle för samtlig trafik,
5. att uppdra till Blekingetrafiken att pröva om anropsstyrd trafik inom ramen för
Närtrafiken kan ersätta någon eller några bussturer som har lågt resandetal,
6. att uppdra till Blekingetrafiken att övergå från nettokostnadsavtal till
bruttokostnadsavtal när det gäller trafiken,
7. att uppdra till Blekingetrafiken att öka sitt engagemang i trafiken på Kust till
kustbanan för att skapa en gemensam arbetsmarknads- och studieregion i triangeln
Växjö-Kalmar-Karlskrona,
8. att systemmässigt knyta ihop Kust till kustbanan och Blekinge kustbana för att
möjliggöra genomgående trafik,
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9. att uppdra till Blekingetrafiken, att tillsammans med länstrafikbolaget i Kalmar
län och Kronobergs län, skapa ett prismässigt attraktivt månadskort för resor i
triangeln Växjö-Kalmar-Karlskrona,
10. att uppdra till Blekingetrafiken att låta en oberoende part utvärdera
Närtrafiken,
11. att i övrigt ge Blekingetrafiken tillkänna vad kommunledningsförvaltningen
anfört gällande förslag till marknadsplan för åren 2007-2010,
12. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid Blekingetrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan, samt
13. att Karlskrona kommun inför kommande upphandling uppdrar till
BlekingeTrafiken att erforderlig utrustning för medförande av permobil skall
finnas i samtliga bussar som körs åt BlekingeTrafiken, samt att chaufförerna har
kunskap om hur utrustningen skall användas.
_______

26 maj 2005

Samtliga nämnder/styrelser
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

16

2004.436.178

§ 77
Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor i Karlskrona kommun åren 2005-2006
Kommunfullmäktige beslöt den 3 mars 2005, § 8, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen. Invändningen mot att anta förslaget var i första hand synpunkten att det i programmet saknades mål kring förebyggande åtgärder mot
olyckor till havs. Räddningstjänst delas upp i ett kommunalt och ett statligt ansvar.
Räddningstjänst till havs är i huvudsak ett statligt ansvar fördelat mellan
Kustbevakningen och Sjöfartsverket.
Det nu aktuella handlingsprogrammet skall i första hand betraktas i perspektivet av
att det behandlar kommunala insatser och ansvar. Att påverka förebyggande åtgärder inom sjöfarten kan antas ligga utanför det primära syftet med kommunens
handlingsprogram men utesluter naturligtvis inte ett kommunalt engagemang på
olika arenor för att nå ökad säkerhet till havs.
I sammanhanget konstateras att kommunen sedan tidigare, på olika sätt, tagit
initiativ som har beröringspunkter med det nu aktuella ärendet. Exempelvis har
kommunfullmäktige beslutat att kommunens oljeskyddsplan skall revideras och
kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att kommunen skall medverka i
Interreg projektet Baltic MASTER.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 74, för egen del
beslutat att tillstyrka förslag till handlingsprogram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 74, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att för egen del, senast den 1
augusti 2005, upprätta och besluta om prestationsmål med föreliggande handlingsprogram som grund.
Jan-Olof Petersson (fp) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunchef Anna-Lena Cederström lämnar sakupplysning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______

26 maj 2005
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Samtliga nämnder/styrelser
Personaldelegationen
Akten
§ 78
Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en
översyn av policyn för representation och gåvor. Kommunledningsförvaltningens
har reviderat befintlig policys för representation, gåvor och uppvaktning. Denna
policy är kommunövergripande och gäller både för samtliga anställda och förtroendevalda inom Karlskrona kommun och dess bolag. I policyn har Skatteverkets
bestämmelser beaktats.
Denna policy ersätter från och med den 1 juni 2005 samtliga tidigare gällande
policy angående representation, gåva och pensionsavtackning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 77, för egen del
beslutat
att ge personaldelegationen i uppdrag att återkomma med nytt förslag kring
kommunens uppvaktningar vid 50 år och pensionsavgång.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 77, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen policy för representation och gåvor för Karlskrona
kommunkoncern, samt
2. att denna policy skall börja gälla från den 1 juni 2005.
Yrkanden
Andreas Reinholdson (kd) yrkar att sista raden om avsteg från policyn punkt 1:3
stryks.
Mats Johansson (s) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag och avslag till Andreas Reinholdsons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Andreas
Reinholdsons ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagen policy för representation och gåvor för Karlskrona
kommunkoncern, samt
2. att denna policy skall börja gälla från den 1 juni 2005.
_______
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2005.177.042

§ 79
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008
Förslaget bygger på en överenskommelse den 2 maj 2005 mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Budgetuppföljningsrapport per den 28 februari 2005 ligger också till grund för förslaget. Även regeringens vårproposition med
dess satsningar på åtgärder för bland annat långtidsarbetslösa har beaktats.
Däremot är det naturligtvis just nu inte möjligt att konkret ta hänsyn till regeringens uttalande i vårpropositionen om att kommunsektorn kan behöva tillföras
ytterligare resurser i höstens budgetproposition.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 78, för egen del
beslutat
A. Ombudgetering år 2005
1. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 0,5 mkr för projektet Hälsa på
arbetsplatsen från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten år
2005,
2. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 6 mkr för projekt Arena Rosenholm
från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten år 2005,
3. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 1 mkr för projektet
Bredbandsutbyggnad från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i
årsbudgeten år 2005,
4. att utöka budgetramen för högskoleverksamheten år 2005 med 125 tkr avseende
studenternas fria resor på Kustpilen vårterminen år 2005, genom överföring av
medel från kommunstyrelsens reserv för volym- och kvalitetsökning, samt
5. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 0,4 mkr år 2005 av de investeringsmedel
om 0,8 mkr som avsatts under kommunstyrelsen för inventarier i samband med
demografisk utbyggnad av förskolan.
B. Budgetdirektiv för åren 2006-2008
1. att uppmana Affärsverken att strukturera sin ekonomiska information till
kommunstyrelsen så att de olika affärsområdenas resultat kan särskiljas och
aktuella investeringar kan hänföras till respektive affärsområde. Affärsområdet
energi bör uppdelas på elnät, elhandel och fjärrvärme,
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2. att uppmana Karlskronahem att strukturera sin ekonomiska information till
kommunstyrelsen så att resultaten för bostäder, lokaler och äldreomsorgslokaler
kan särskiljas och aktuella investeringar kan hänföras till respektive affärsområde,
samt
3. att uppmana tekniska nämnden att strukturera sin ekonomiska information till
kommunstyrelsen så att de större verksamhetsområdenas resultat kan särskiljas och
aktuella investeringar kan hänföras till respektive affärsområde.
-Yrkanden vid fullmäktiges sammanträde
Mats Johansson (s), Peter Johansson (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Jan Johansson (kd), Mats Lindbom (c)
och Andreas Reinholdson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
ombudgetering och Alliansens budgetdirektiv för år 2006-2008 Tillväxt och
livskvalité i en framtidskommun.
Propositioner och beslut
Fullmäktige beslutar enhälligt enligt majoritetens/kommunstyrelsens förslag till
ombudgeteringar.
Fullmäktige beslutar enhälligt om de finansiella målsättningar, attsats 1, som är
desamma i majoritetens och minoritetens förslag till direktiv.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens/majoritetens förslag
i övrigt mot Alliansens/minoritetens förslag. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns:
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röster ja, den som vill tillstyrka
Alliansens förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 40 ja-röster, 30 nej-röster och fem frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Minoritetens/Alliansens ledamöter reserverar sig till förmån för egna yrkande om
budgetdirektiv, protokollsbilaga 2.
---
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Kommunfullmäktige beslutar
A. Ombudgetering år 2005
1. att utöka handikappnämndens budgetram för år 2005 med 5 mkr och att finansiera denna utökning genom ianspråktagande av 5 mkr ur befintlig reserv för
volym- och kvalitetsökningar under huvudprogrammet Finansiering,
2. att tillfälligt utöka socialnämndens budgetram avseende socialbidrag för år 2005
med 4 mkr genom ianspråktagande av 4 mkr ur reserven för volym- och kvalitetsökningar,
3. att utöka utbildningsnämndens budgetram för år 2005 med 8 mkr,
4. att utöka ramen för Stöd till kollektivtrafiken med 0,2 mkr år 2005 avseende
andra halvåret med krav på Länstrafiken att även i fortsättningen upprätthålla
nattbusstrafiken inom Karlskrona kommun,
5. att utöka kulturnämndens budgetram för år 2005 med 0,1 mkr för finansiering
av den årliga kostnaden för en ny flygel,
6. att utöka idrotts- och fritidsnämndens budgetram för år 2005 med 0,1 mkr för
finansiering av den årliga kostnaden för investeringar i idrottshallen avseende
upprustning av duschrum och utbyte av bänkar,
7. att budgetera en resultatförsämring avseende kommunens resultatandel i
Gullberna KB med 0,8 mkr år 2005 med anledning av försenade försäljningar,
8. att år 2005 öka avkastningskravet på moderbolagskoncernen med 8 mkr
relaterat till det positiva resultatet avseende år 2004,
9. att utöka ramen för Pensioner år 2005 med 1,5 mkr,
10. att minska reserven för löne- och prisstegring år 2005 med 2,5 mkr,
11. att minska ramen för det externa finansnettot (kostnad) med 7,1 mkr år 2005,
samtidigt som det interna finansnettot (intäkt) minskas med 1 mkr,
12. att räkna ned skatteintäkter och generella statsbidrag år 2005 med 9 mkr,
13. att medge barn- och ungdomsnämnden år 2005 disponera 1 050 000 kronor av
de investeringsmedel som kvarstod oförbrukade vid utgången av år 2004, för utrustning, inventarier och ombyggnader i enlighet med av nämnden redovisad
specifikation, och att bevilja nämnden omedelbart investeringstillstånd för dessa
projekt,
14. att anmoda berörda nämnder att vidta sådana åtgärder att befarade negativa
budgetavvikelser år 2005 inte uppstår, samt
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15. att inom ramen för befintlig verksamhet införa en friskvårdstimme i veckan på
arbetstid för den anställde.
-B. Budgetdirektiv för åren 2006-2008
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2006-2008:
a) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 2 % av
skatteintäkter och statsbidrag vardera åren 2006, 2007 och 2008,
b) Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel, med undantag av
investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen och investering i
Arena Rosenholm, och kommunens investeringsutgifter skall varje år begränsas
till ett belopp som motsvarar samma års avskrivningsmedel, samt
c) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år,
2. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2006 och 2007
i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 2005-2007 primärt även skall gälla
som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 2006-2008,
3. att nämndernas ramar för åren 2006 och 2007 därvid skall räknas upp med
anledning av de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av verksamhetsförändringar, som beslutats i årsbudgeten för år 2005, och att dessa uppräkningar skall
finansieras genom ianspråktagande av medel ur reserven för volym- och kvalitetsökning i treårsbudgeten 2005-2007,
4. att skatteintäkter och statsbidrag år 2006 dock skall reduceras med 12 mkr och
år 2007 med 14 mkr jämfört med gällande treårsbudget 2005-2007 med anledning
av skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting, och att
belopp för skatteintäkter och statsbidrag år 2008 skall tas upp i enlighet med
prognos från Sveriges Kommuner och Landsting,
5. att ramen för det externa finansnettot (kostnad) skall minskas med 4 mkr år
2006 och med 5 mkr år 2007 jämfört med gällande treårsbudget 2005-2007,
6. att ramen för det externa finansnettot (kostnad), exklusive ränta på
pensionsskuld, skall tas upp med 14,7 mkr år 2008,
7. att reserven för löne- och prisstegring skall minskas med 5,5 mkr år 2006 och
med 7 mkr år 2007 jämfört med gällande treårsbudget 2005-2007, och att samma
reserv skall ökas med 65 mkr mellan år 2007 och år 2008,
8. att beloppen avseende Pensioner skall ökas med 1,5 mkr netto vardera åren
2006 och 2007 och tas upp med 36,6 mkr netto år 2008,
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9. att kommunbidraget till handikappnämnden skall ökas och reserven för volymoch kvalitetsökning minskas med 5 årliga miljoner från år 2006 jämfört med
gällande treårsbudget, som konsekvens av ombudgetering år 2005,
10. att kommunbidraget till socialnämnden avseende socialbidrag skall ökas och
reserven för volym- och kvalitetsökning minskas med 2 miljoner kronor år 2006
jämfört med gällande treårsbudget, med anledning av beräknat ökat behov av
socialbidrag nämnda år,
11. att kommunbidraget till utbildningsnämnden skall ökas med 8 årliga miljoner
kronor från år 2006 jämfört med gällande treårsbudget, som konsekvens av
ombudgetering år 2005,
12. att kommunbidraget avseende kollektivtrafiken skall ökas med 0,2 mkr år
2006 avseende första halvåret med krav på Länstrafiken att även fortsättningsvis
upprätthålla nattbusstrafiken inom Karlskrona kommun,
13. att kommunbidraget till kulturnämnden avseende Konserthuset skall ökas med
0,1 årliga miljoner kronor från år 2006 jämfört med gällande treårsbudget, som
konsekvens av ombudgetering år 2005,
14. att kommunbidraget till idrotts- och fritidsnämnden avseende idrottshallen
skall ökas med 0,1 årliga miljoner kronor från år 2006 jämfört med gällande
treårsbudget, som konsekvens av ombudgetering år 2005,
15. att avkastningskravet på moderbolagskoncernen skall ökas med 2 mkr åren
2006 och 2007 jämfört med gällande treårsbudget och att denna högre nivå på
avkastningskravet skall gälla även för år 2008,
16. att realisationsvinster från exploateringar och fastighetsförsäljningar skall
budgeteras med ytterligare 2 mkr vardera åren 2006-2008 utöver de 5 mkr per år
som är upptagna i gällande treårsbudget,
17. att reserven för volym- och kvalitetsökning skall minskas med 2 mkr vardera
åren 2006-2008 jämfört med gällande treårsbudget, avseende medel avsatta för
ökade skolskjutskostnader,
18. att kommunbidraget avseende kommunstyrelsens projektbudget tillfälligt år
2006 skall minskas med 2 mkr,
19. att kommunens resultatandel i Gullberna KB för år 2006 budgeteras med ett
förbättrat resultat om 1,2 mkr till följd av försenade försäljningar,
20. att ge kommunstyrelsen (chefsgruppen) i uppdrag att ta fram förslag på riktade
rationaliseringar genom samordning uppgående till 3 mkr år 2006 och 5 mkr åren
2007 och 2008,
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21. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2008 som för år 2007,
22. att uppta 4 mkr i den centrala säkerhetsmarginalen även år 2008,
23. att för år 2006 budgetera resterande s k Wärnerssonbidrag till personalförstärkning inom skola/fritidshem enligt nuvarande modell i form av ett till barn- och
ungdomsnämnden respektive utbildningsnämnden riktat statsbidrag,
24. att ge samtliga nämnder i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2005
redovisa förslag till rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet
motsvarande 1 % av vederbörande nämnds nettokostnader, varvid det ekonomiska
utrymme som därmed frigörs skall kvarstå inom nämnden för att ge möjlighet till
nödvändiga volym- och kvalitetsökningar. Presenterar nämnden inte sådana förslag
kommer avräkning att ske mot nämndens kompensation för prisökning,
25. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens
säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året,
26. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under december månad år 2005.
_______
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2005.87.042

§ 80
Miljöbokslut 2004
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att årligen ställa samman
kommunens miljöbokslut. 2004 års miljöbokslut redovisar bland annat nyckeltalen
som framtagits inom nätverket Sveriges Ekokommuner där Karlskrona är en av 60
medverkande kommuner. Kommunens miljöarbete styrs av de politiskt antagna
styrdokumenten miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument och inriktningen
är att anpassa verksamheterna mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2005 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 79, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslut för år 2004.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Maria Persson (c), Percy Blom (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna miljöbokslut för år 2004.
_______
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2004.282.005

§ 81
Svar på motion om mobil telefoni
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 17 juni 2004, § 89, av Mats
Lindbom (c). Motionären föreslår att genom tillämpning av försiktighetsprincipen
rekommendera alla anställda att vid användning av mobila telefoniapparater skall
dessa vara försedda med headset och att inte föra samtal i bil om yttre antenn
saknas, samt att bärbara telefoner i kommunens telefonisystem skall utrustas med
headset.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. Motionären skriver att Landstinget Blekinge har utrett
frågan. De har i sin utredning konstaterat att forskningen på området inte kunnat
belägga huruvida strålningen från mobila telefoner är skadliga för människan.
Karlskrona kommun har ca 1000 mobiltelefoner och ca 350 bärbara Dect-telefoner.
Praxis idag är att den anställde som vill ha ett headset får det. Det finns dock ingen
så tydlig rekommendation som motionären föreslår.
Frågan har prövats av kommunhälsan som föreslår en tillämpning som ligger i linje
med det som motionären föreslår. Förslaget blir således att bifalla motionen och
förtydliga gällande policy i enlighet med motionen och kommunhälsans förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 81, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att komplettera befintlig policy för användning av e-post, Internet och telefoni i
enlighet med motionen och kommunhälsans rekommendation, samt
3. att kostnader för utrustning skall belasta respektive förvaltning.
Maria Persson (c) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2004.131.719

§ 82
Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v) och Camilla Persson (v). Motionärerna yrkar att en tjänst som
kommunal barnombudsman inrättas.
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 28 oktober 2004, § 150, att
återremittera ärendet med uppdrag att motionen skulle remitteras till samtliga
nämnder, styrelser och bolag.
Remisssynpunkter
Idrotts- och fritidsnämnden den 24 maj 2004 § 25
Socialnämnden den 14 juni 2004 § 113
Kulturnämnden den 19 augusti 2004 § 37
Barn- och ungdomsnämnden den 25 augusti 2004, § 68
Utbildningsnämnden den 26 augusti 2004, § 57
Räddningstjänsten Östra Blekinge den 28 oktober 2004 § 150
Kruthusen Företagsfastigheter den 18 januari 2005
Tekniska nämnden den 25 januari 2005 § 1
Affärsverken Karlskrona AB den 28 januari 2005
AB Karlskronahem den 1 februari 2005 § 10
Miljö- och byggnadsnämnden den 9 februari 2005 § 56
Handikappnämnden den 16 februari 2005 § 1
Äldrenämnden den 30 mars 2005 § 22
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 april 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 82, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Camilla Persson (v) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.124.332

§ 83
Svar på medborgarförslag om ny lekplats på Hasslö
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Jeanette Petersson m.fl. Boende på Hasslö har hemställt om att en ny
lekplats anläggs på västra delen av Hasslö. De flesta lekplatserna är belägna mitt
på ön och man måste därför förflytta sig längre sträckor, ibland med bil. Totalt
berör detta ca 20 familjer.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 27, lämnat yttrande
och beslutsförslag. På Hasslö finns för närvarande tre kommunala lekplatser. Att
anlägga ytterligare en lekplats innebär, förutom en anläggningskostnad på ca 200
tkr, också ökade kostnader för drift och underhåll även om denna skulle kunna
drivas som ett självförvaltningsobjekt.
Frågan kommer att behandlas i tekniska nämnden i samband med budgetarbetet för
år 2006 varvid behovet då bör prövas mot andra angelägna objekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 83, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget om ny lekplats på västra sidan av Hasslö prövas av
tekniska nämnden i samband med 2006 års budgetarbete, samt
2. att medborgarförslaget därmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2004.433.512

§ 84
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet i Mariedalsområdet
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, §
132, av Sven Ranfors. Förslaget innebär att hastigheten sänks till 30 km/tim i
Mariedalsområdet samt att eventuellt genomfartsförbud för motorfordon införs på
Lärkvägen mellan Hortenvägen och Infartsvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 25, lämnat yttrande
och beslutsförslag. De båda föreslagna åtgärderna är lokala trafikföreskrifter och
det är tekniska nämnden i egenskap av trafiknämnd som fattar beslut om nya
föreskrifter.
Tekniska nämnden beslöt för egen del att erbjuda de boende att utplacera
blomlådor i enlighet med de regler tekniska nämnden fastställt vid sammanträde
den 20 april 1999, § 58.
Nämnden föreslår fullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget om hastighetsbegränsning 30 km/tim i Mariedalsområdet och genomfartsförbud för motorfordon
på Lärkvägen mellan Hortenvägen och Infartsvägen, samt att medborgarförslaget
därmed skall anses besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 84, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om hastighetsbegränsning och genomfartsförbud i
Mariedalsområdet.
Jan Lennartsson (m), Gunilla Ekelöf (fp) och Percy Blom (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2004.488.512

§ 85
Svar på motion om farliga vänstersvängar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november 2004, § 161,
av Jörgen Johansson (c). Motionären yrkar att kommunen inför förbud mot
vänstersväng för fordon på Lyckebyvägen i vägkorsningen med Stationsvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 28, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att under 2005 skall nya
Järavägen vara färdigställd. Den beräknas få en dygnstrafik om ca 5000 fordon,
samtidigt beräknas trafiken på Lyckebyvägen minska med ca 50 procent och
trafikproblemen i korsningen med Stationsvägen minska i motsvarande grad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 85, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att i avvaktan på effekten av utbyggnaden av Järavägen avslå motionen, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.242.140

§ 86
Svar på interpellation om hur näringspolitiska programmets målsättning
skall kunna mätas
Interpellation den 27 april 2005 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson,
av Lars-Göran Forss (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 24 maj 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Lars-Göran Forss (m) och Mats Johansson (s).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005
§ 87

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 88

Anmälningsärenden

§ 89

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 90

Uppdatering av kommunens grafiska profil

§ 91

Ombudgetering och investeringstillstånd för broförnyelse och ny gång- och cykelväg
Lyckeby-Lösen

§ 92

Fastställande av arbetsordning för Karlskrona kommunfullmäktige

§ 93

Bolagsbildning AB Arena Rosenholm Karlskrona

§ 94

Försäljning av fastigheten Molnvädret 6, Kulinggatan, Hässlegården

§ 95

Ekonomisk översyn för stiftelsen Björkholmsstugor

§ 96

Delårsbokslut per den 30 april 2005 för Karlskrona kommunkoncern

§ 97

Svar på motion om medel till studieresor för att illustrera brott mot mänskligheten

§ 98

Svar på motion om att införa rådslag

§ 99

Svar på motion om instiftande av priset ”Guldboken”

§ 100

Frågor

§ 101

Svar på interpellation om bygglov och planarbetet

§ 102 Ordförandens sommarhälsning
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Palanderska gården
torsdagen den 16 juni 2005, kl. 13.30-15.55

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 13.30-14.25 §§ 87-97
Mats Johansson (s) kl. 13.30-15.40 §§ 87-100
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s) kl. 13.30-14.45 §§ 87-98
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
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Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Camilla Persson (v) kl. 13.30-14.30 §§ 87-98
Richard Jomshof (sd) kl. 13.30-15.40 §§ 87-100
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp) kl. 13.30-14.45 §§ 87-98
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Margita Landehag (s)
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Gert Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Faraj Abu Iseifan (s) kl. 13.30-15.40 §§ 87-100
Lisbeth Bengtsson (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Birger Wernersson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 15.00-16.55 §§ 99-102
Jane Pärlklo (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp) kl. 15.00-15.55 §§ 99-102
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-15.00
Åke Håkansson (s)
Anders Ovander (m)
Eva Abramsson (m)
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp) kl. 13.30-15.00
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-14.45
Ingeborg Palmberg (kd) kl. 13.30-14.45
Henrik Reinholdson (kd)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström kl. 13.30-15.40
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kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson
Utses att justera

Lars-Göran Forss och Inger Fölster

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7B
onsdagen den 22 juni 2005, kl. 15.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………. §§ 87-102
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

……………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justerare

……………………………………………….
Inger Fölster

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 juni 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
………………………………………
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

5

2005.37.102

§ 87
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Jan Fälteke (fp) har med skrivelse den 5 juni 2005 avsagt sig sina förtroendeuppdrag i Karlskrona kommun (ledamot i fullmäktige och tekniska nämnden),
samt
2. Niklas Olsson (s) har med skrivelse den 13 juni 2005 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Akterna

6

2004.462.214
2005.107.214
2001.36.214.

§ 88
Anmälningsärenden
a. Länsstyrelsens beslut 050511 att inte pröva kommunens beslut om ändring av
byggnadsplan för Fredriksdalsområdet i Nättraby
b. Länsstyrelsens beslut 050511 att inte pröva kommunens beslut om antagande av
detaljplan för Gullbernahult 21, Måsskär i Karlskrona kommun
c. Länsstyrelsen beslut 050524 att inte pröva kommunens beslut, om antagande av
detaljplan för Säby 4:14 (del 3) m fl i Karlskrona kommun, såvitt avses prövning
enligt 12 kap 1 § PBL
d. Finansdepartementets broschyr om utvecklingen inom den kommunala sektorn
e. Kommunstyrelsens beslut 050531 § 98 investeringstillstånd för ombyggnad av
Östersjöskolan
f. Kommunstyrelsens beslut 050531 § 103 om investeringstillstånd för storköksutrustning i samband med ombyggnad av Eklidens kök
g. Ordföranden meddelar att ceremonin för att hälsa nya svenska medborgare
välkomna är inställd.
_______
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Akterna

7

2005.346.609
2005.347.023
2005.351.511
2005.352.511

§ 89
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om att dagbarnvårdare ska få räkna in sina egna barn i barngruppen, av
Tommy Olsson (kd),
2. Motion om att öka de anställdas valfrihet om pensionsavgång och sysselsättningsgrad, av Jan Johansson (kd),
3. Motion om säkra åkturer, av Maria Persson (c), samt
4. Motion om gamla vägbulor, av Maria Persson (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Informationsenheten
Akten

8

1999.173.105

§ 90
Uppdatering av kommunens grafiska profil
Karlskrona kommuns nuvarande grafiska profil antogs av kommunfullmäktige i
april 1999. Under de senaste åren har marknadsföring och varumärke blivit allt
vanligare begrepp inom den kommunala verksamheten och den digitala tekniken
ställer också nya krav som måste täckas in i den grafiska profilen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Karlskrona kommun är en stor koncern där många olika verksamheter samsas under samma varumärke. En konsekvent användning av profilen
är en kvalitetsstämpel och gör att kommunens verksamhet lätt kan kännas igen.
Uppdateringen av den grafiska profilen innebär inga stora förändringar. Den är
moderniserad och kompletterad med profilfärger som kan användas både digitalt
och i tryck. Något nytryck görs inte av den grafiska profilen, i stället finns den att
hämta på intranätet. Det blir på så vis enklare att göra uppdateringar och att hålla
den aktuell.
I samband med uppdateringen av den grafiska profilen kommer utbildning att ske
av berörda personer på de olika förvaltningarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 91, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta uppdateringen av den grafiska profilen för Karlskrona kommun,
finansierad inom befintlig budget, samt
2. att den föreslagna grafiska profilen gäller för all nyproduktion från och med den
1 juli 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2005.232.312

§ 91
Ombudgetering och investeringstillstånd för broförnyelse och ny gång- och
cykelväg Lyckeby-Lösen
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 april 2005, § 35, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden uppger att i investeringsbudgeten för 2005 finns
projekten broförnyelse och gång- och cykelväg Lyckeby – Lösen budgeterade med
4 100 000 kronor respektive 1 400 000 kronor.
Då kostnaderna för broförnyelse överstiger budgeterade medel med 500 000
kronor och kostnaderna för gc-vägen, genom statsbidraget, blir 500 000 kronor
lägre än budgeterade medel, föreslår nämnden en omdisponering av anslagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 92, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ombudgetera 500 000 kronor från investeringsanslaget för gång- och
cykelväg Lyckeby-Lösen till investeringsanslaget för broförnyelse,
2. att meddela investeringstillstånd för projektet broförnyelse inom ramen
4 600 000 kronor, samt
3. att meddela investeringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg mellan
Lyckeby och Lösen inom ramen 1 400 000 kronor, varav 500 000 kronor
finansieras med statsbidrag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunal författningssamling
Akten

10

2004.453.101

§ 92
Fastställande av arbetsordning för Karlskrona kommunfullmäktige,
kommunal författningssamling
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
På uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande inarbetas i arbetsordningen § 30
en renodling av medborgarförslag och uteslutet ärenden som är ren verkställighet.
Förtydligande genom redaktionell ändring har skett i § 34 andra stycket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 93, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att fastställa arbetsordningen för kommunfullmäktige i Karlskrona kommun att
träda i kraft den 1 juli 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Projektchefen
Projektsamordnare
Kommunal författningssamling
Ekonomienheten
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

11

2002.272.210

§ 93
Bolagsbildning AB Arena Rosenholm Karlskrona
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 17 februari 2005, § 21, att ge
projektledningsgruppen för Arena Rosenholm i uppdrag att arbeta vidare med
förslag till bolagsordning, bolagsbildning m.m. för AB Arena Rosenholm,
Karlskrona. Vid mötet presenterades och godkändes även förslag till ansvarsfördelning mellan kommunens förvaltningar och bolaget.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 94, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utifrån givna bolagsordning och ägardirektiv ge AB Karlskrona Moderbolag
i uppdrag att bilda AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att tillskapa ett aktieägartillskott om
500 tkr för AB Arena Rosenholm,
3. att finansiering av aktiekapitalet och aktieägartillskottet skall ske inom AB
Karlskrona Moderbolags verksamhet, samt
4. att godkänna finansieringspolicy för AB Arena Rosenholm Karlskrona.
Mats Johansson (s) yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

12

2005.313.253

§ 94
Försäljning av fastigheten Molnvädret 6, Kulinggatan, Hässlegården
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2005 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Fastigheten Molnvädret 6 har nyttjats av handikappförvaltningen
som gruppbostad. Fastigheten omfattas av detaljplan fastställd 1975 som medger
byggnadskvarter för bostadsändamål, fristående hus.
Med anledning av att tekniska förvaltningen har ett uppdrag att sälja fastigheten
annonserades den ut för försäljning i dagspressen under mars månad 2005.
Försäljningen har skett genom budgivning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande försäljning av Molnvädret 6 till Bengt Svensson och
Jessica Berg för en köpeskilling om enmiljonsexhundratusen (1 600 000) kronor
enligt upprättat köpeavtal.
Camilla Persson (v) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande försäljning av Molnvädret 6 för en köpeskilling om
enmiljonsexhundratusen (1 600 000) kronor enligt upprättat köpeavtal.
_______
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Stiftelsen Björkholmsstugor
Ekonomienheten
Tekniska förvaltningen
Akten

13

2004.144.253

§ 95
Ekonomisk översyn för stiftelsen Björkholmsstugor
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Stiftelsen Björkholmsstugor bildades 1963 av Karlskrona
kommun och Lions Club med ändamålet att förvärva, äga och förvalta kulturhistoriskt värdefulla fastigheter inom stadsdelen Björkholmen i Karlskrona.
Stiftelsen har varit medveten om det stora och ökande underhållsbehovet av
byggnaderna.
Möjligheterna för stiftelsen att få en verksamhet som är långsiktigt hållbar med
nuvarande driftsform bedöms inte som möjlig. Det under lång tid eftersatta
underhållet måste åtgärdas. Med en extern operatör som kan sammanlänka hela
beståndet ses en god möjlighet att bevara den kulturhistoriskt intressanta miljön
intakt.
Alternativet är en försäljning av hela eller delar av fastighetsbeståndet. För detta
krävs en ändring av stiftelsens nuvarande stadgar, en så kallad permutation.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 95, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna stiftelsen Björkholmsstugors begäran om utökad checkräkningskredit
om maximalt 1,3 mkr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Affärsverken
Akten

14

2005.258.042

§ 96
Delårsbokslut per den 30 april 2005
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
för kommunen och koncernen jämt en prognos för årets budgetutfall. Utfallet per
den 30 april 2005 visar på ett underskott på -29 mkr. Utfallet föregående år motsvarande period var ett underskott på -45 mkr. Motsvarande period år 2003 var
resultatet -43 mkr.
Kommunstyrelsens ordförande anmäler åtgärder som vidtagits med anledning av
att Affärsverken inledde investeringar inom affärsområde fjärrvärme innan
fullmäktige i november förändrade beslutsrätten gällande investeringar.
Affärsverken har med skrivelse den 13 maj 2005 begärt tillstånd för att få utnyttja
investeringsram för fjärrvärmeutbyggnad. Inom Rosenholmsområdet pågår byggnationen av Arena Rosenholm. I samband därmed kommer Vasallen att bygga ny
infrastruktur i form av nya anslutningsvägar. I Rosenholmsområdet finns ett befintligt fjärrvärmenät som är i behov av upprustning och tryckhöjning. Affärsverken
har projekterat ett nytt ledningsnät som ansluter till Affärsverkens övergripande
planering för utbyggnad av fjärrvärmen från ett nytt kraftvärmeverk i Bubbetorp.
Utbyggnaden sker i samråd med Vasallens utbyggnad av vägar inom området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 104, för egen del
beslutat
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden de resterande 400 000 kronor som
avsatts som reserv för inventarier vid förskoleutbyggnader,
2. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2005,
3. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige,
4. att ge Affärsverken AB tillstånd att inom ramen för inlämnad investeringsbudget få utnyttja 8 850 kkr för fjärrvärmeinvesteringar, samt
5. att godkänna av ordföranden vidtagna åtgärder i samband med detta
investeringstillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 104, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2005, efter beaktande av den föreslagna kompletteringsbudgeten, att omgående
vidta åtgärder så att budgeten kan hållas,
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2. att anslå en miljon i utökad investeringsram till kulturnämnden för investering i
flygel till Konserthuset,
3. att anslå en miljon kronor i utökad investeringsram till tekniska nämnden för
renovering av Idrottshallen,
4. att finansiera de utökade investeringsramarna genom ianspråktagande av
befintlig investeringsreserv om 1,6 mkr samt 0,4 mkr från reserv för förskoleutbyggnad som blivit försenad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

16

2004.360.043

§ 97
Svar på motion om medel till studieresor i syfte att illustrera kommunismens
och nationalsocialismens brott mot mänskligheten
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2004, § 123, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att
återkomma med förslag kring hur studieresor till koncentrationslägret
Sachsenhausen, i syfte att belysa kommunismens och nationalsocialismens brott
mot mänskligheten, skall kunna finansieras och genomföras.
Remissynpunkter
Barn- och ungdomsnämnden den 26 januari 2005, § 7
Utbildningsnämnden den 27 januari 2005, § 4
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 april 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. I grundskolan och på gymnasiet undervisas
idag på olika sätt om kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskliga rättigheter. Olika studieresor och vänortsbesök genomförs och ibland besöks
även koncentrationsläger. Både barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden framhåller att det är rektorernas och lärarnas ansvar att besluta om vilka
arbetssätt som skall användas för att genomföra de mål som finns i skolan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 99, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Annicka Engblom (m), Mats Lindbom (c), Magnus Johansson (s) och Kent Lewén
(fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jomshofs
yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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Informationsenheten
Akten

17

2004.535.109

§ 98
Svar på motion om att införa rådslag
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Björn
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna föreslår att
demokratin och engagemanget i kommunen skall stärkas genom att så kallade
rådslag införs. De föreslår också att rådslag skall genomföras om fem procent av
kommunens befolkning kräver det.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. I yttrandet beskrivs erfarenheter från Kalix kommun. Metoden
med kommunala rådslag är intressant för att stärka demokratin och öka engagemanget bland medborgarna. Om metoden skall bli framgångsrik måste det redan
från början vara klart hur resultatet av ett rådslag skall hanteras och det bör därför
vara de demokratiskt valda förtroendemännen som formulerar frågorna. Det är
viktigt att rådslagen inte ställer olika grupper mot varandra eller blir ett forum för
missnöjesyttringar. Ett rådslag kräver omfattande planering både vad det gäller
frågeställningar, tidplan och ekonomi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 100, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ställa sig positiv till förslaget om att införa rådslag,
2. att inför varje rådslag fatta särskilt beslut om handlingsplan och finansiering,
3. att avslå förslaget om att rådslag skall genomföras om fem procent av
kommunens befolkning kräver det, samt
4. att motionen därmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Bo Löfgren (fp), med tillstyrkan av Björn Gustavsson (mp), Karl-Gösta Svenson
(m), Tommy Olsson (kd), Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom
(c), Günter Dessin (v), Richard Jomshof (sd), Jan Lennartsson (m) och Andreas
Reinholdson (kd), yrkar att ärendet skall återremitteras.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2002.535.609

§ 99
Svar på motion om instiftande av priset ”Guldboken”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2002, § 172, av
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår att Karlskrona kommun instiftar priset
”Guldboken” vilken årligen skall gå till en i kommunen framstående lärare. Denne
skall i sitt arbete ha utmärkt sig som förebild för andra lärare och på ett betydande
sätt ha bidragit till att skapa den goda pedagogiska miljö som krävs för att rätt stimulera eleverna till framgångsrikt arbete med att inhämta kunskaper.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2003, § 87, återremitterat
ärendet till barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 april 2005, § 38, lämnat
yttrande och beslutsförslag till fullmäktige att bifalla motionärens förslag om att
instifta ”Guldboken” med tillägget att kretsen av möjliga kandidater till priset bör
omfatta alla som arbetar inom skola, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg,
samt att motionen därmed är besvarad.
Barn- och ungdomsnämnden har den 27 april 2005, § 38, för egen del beslutat att
under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med barn- och
ungdomsförvaltningens yttrande, avsätta medel för ”Guldboken” inför varje budgetår samt att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till
regler för priset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 maj 2005, § 101, föreslagit
fullmäktige att besluta enligt barn- och ungdomsnämndens förslag
1. att bifalla motionärens förslag om att instifta ”Guldboken” med tillägget att
kretsen av möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola,
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) med tillstyrkan av Jan-Olof Petersson (fp), Andreas
Reinholdson (kd) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

16 juni 2005
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Dessins
avslagsyrkande och Engbloms bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla motionärens förslag om att instifta ”Guldboken” med tillägget att
kretsen av möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola,
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_______

16 juni 2005
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§ 100
Frågor
1. Carl-Göran Svensson (m) frågar kommunstyrelsens ordförande om projektering
av E 22. Är arbetsgruppens arbete lagt i malpåse på obestämd tid?
Mats Johansson (s) svarar.
______

16 juni 2005

Akten

21

2005.318.220

§ 101
Svar på interpellation om bygglov och planarbetet
Interpellation den 1 juni 2005 till kommunalrådet Gerthie Olsson, från Carl-Göran
Svensson (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 15 juni 2005 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Carl-Göran Svensson (m) och Gerthie Olsson (s).
_______

16 juni 2005
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§ 102
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar först tjänstemännen för ett väl utfört arbete under våren.
Därefter tackar ordföranden ledamöter och ersättare för vårens arbete och önskar
alla en trevlig sommar med mycket sol.
1:e vice ordförande Börje Nilsson tackar ordföranden och önskar en fin och trevlig
sommar.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 augusti 2005, kl. 13.30-16.30

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s) kl. 13.30-16.00 §§ 103-124
Peter Johansson (s)
Ola Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Jan Lennartsson (m) kl. 13.30-16.00 §§ 103-124
Peter Glimvall (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
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Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Gert Olsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Brorsson (s)
Åke Håkansson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Dan Persson (s)
Faraj Abu-Iseifan (s)
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s) kl. 16.00-16.30 §§ 125-129
Eva Abramsson (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Bengt Fröberg (m) kl. 16.00-16.30 §§ 125-129
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Per-Erik Karlsson (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Henrik Reinholdson (kd)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Kenneth Lejhall (s) kl. 13.30-16.00
Bengt Fröberg (m) kl. 13.30-16.00
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-15.30
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-15.00
Inger Åkesson (kd)
Ulf Hansson (v)

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Peter Glimvall och Per-Anders Nygård

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7B
fredagen den 2 september 2005, kl. 14.00
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………. §§ 103-129
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

……………………………………………..
Peter Glimvall

Justerare

……………………………………………..
Per-Anders Nygård

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 september 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………….
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Informationsenheten
Akten

5

2005.37.102

§ 103
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Roland Mattisson (v) har med skrivelse den 13 augusti 2005 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden,
2. Jesper Fredriksson (c) har med skrivelse den 16 augusti 2005 avsagt sig
uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden, samt
3. Eva Ottosson (m) har med skrivelse den 25 augusti 2005 avsagt sig uppdraget
som ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

25 augusti 2005

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Informationsenheten
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

6

2005.37.102

§ 104
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Maria Palmgren (c) efter Jesper Fredriksson
Utbildningsnämnden
Ledamot Jörgen Rosell (v) efter Roland Mattisson
Ersättare Roland Mattisson (v) efter Sylva Lilja
MFA Sydost AB
Ägarombud Anders Jaryd efter Roger Lindberg
Efter beslut om bolagsbildning i ärende nio och efter förslag av valberedningens
ordförande utser fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Ny styrelse för AB Arena Rosenholm Karlskrona
Ordförande
Mats Johansson (s)
Vice ordförande Christina Mattisson (s)
ledamöter
Gerthie Olsson (s)
Erik Lindborg (fp)
Karl-Gösta Svenson (m)
Tommy Olsson (kd)
Günter Dessin (v)
Ersättare
Patrik Enstedt (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Annicka Engblom (m)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ulf Hansson (v)
_______

25 augusti 2005

Akterna

7

2004.127.370
2005.267.107
2005.372.007
2004.502.007

§ 105
Anmälningsärenden
1. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets beslut 050630 om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av gruppstation för vindkraft i Kalmarsund,
Karlskrona kommun,
2. Protokoll från BlekingeTrafikens AB bolagsstämma den 17 juni 2005,
3. Revisionsrapport 050622 om effektiv vårdkedja. Svar senast den 15 november
2005, samt
4. Revisionsrapport 050602 om granskning av kommunens fastighetsförvaltning,
kommentar till revisionens svar.
_______

25 augusti 2005

Akterna

8

2005.359.312
2005.425.514
2005.440.870

§ 106
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk till år 2020, av
Günter Dessin (v) och Björn Gustavsson (mp),
2. Medborgarförslag om anordnande av husbilsparkering/camping av Mats
Fagerlund, samt
3. Medborgarförslag om en levande stadsmiljö och att knyta Wämöparksområdet
till staden, av Irene Knutsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motion och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______

25 augusti 2005

Akterna

9

2005.439.706
2005.445.108

§ 107
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om införande av maxtaxan
och kompensation från staten, av Jan Johansson (kd), samt
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om helikoptertillstånd i
samband med Sailfesten, av Camilla Persson (v).
________
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Karlskrona kommuns revisorer
Ekonomienheten
Akten

2005.254.041

§ 108
Tillsättande av särskild budgetberedning
Karlskrona kommuns revisorer har med skrivelse den 13 maj 2005 lämnat förslag
att tillsätta en särskild budgetberedning, skild från kommunstyrelsens budgetberedning, för beredning av revisionens budget för år 2006.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 maj 2005, efter samråd
med kommunfullmäktiges ordförande, lämnat yttrande och beslutsförslag. Enligt
fastlagt revisionsreglemente ankommer denna uppgift på kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 111, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att utse kommunstyrelsen/budgetberedningen att utgöra den särskilda beredningen
för revisionsanslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
AB Karlskrona Moderbolag
Kommunal författningssamling
Akten

2005.330.534

§ 109
Ny affärsplan för Affärsverken Karlskrona ABs affärsområde
Kommunikationsnät
I samband med beslutet att Karlskrona Nät AB antogs som operatörsneutral bredbandsleverantör beslutade kommunstyrelsen att ge Affärsverken i uppdrag att
återkomma med affärsplan för affärsområdet kommunikationsnät. I affärsplanen
skulle man beakta den nya situationen med Karlskrona Nät AB som bredbandsleverantör. Affärsplanen behandlades i Affärsverken AB:s styrelse och i AB
Karlskrona Moderbolags styrelse under hösten 2004. Vid beredning till kommunstyrelsens sammanträde accepterades inte den föreslagna investeringsnivån varför
ärendet återlämnades till Affärsverken för att omarbeta affärsplanen med lägre
investeringsnivå. Det nu framtagna förslaget har sänkt investeringsnivån från 34
mkr till 20,9 mkr under åren 2005 till och med 2009.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 112, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i fem attsatser.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), Mats Johansson (s), Mats Lindbom (c) och Tommy
Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (fp) och Mikael Andersson (fp) yrkar återremiss av ärendet med
uppdrag att framlägga förslag till avyttring av kommunikationsnätet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag i fem attsatser.
Reservationer
Kent Lewén (fp), Inger Fölster (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson
(fp), Lena Hjorth (fp), Anna Ekström (fp), Hans-Göran Håkansson (fp) och Eva
Röder (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att anta affärsplanen med utökat avkastningskrav från 6,5 % till 8 % på
investeringar före avskrivningar på det externa nätet,
2. att resultatkrav på investeringar före avskrivningar på den del av kommunikationsnätet som Karlskrona kommun använder skall uppgå till minst 4 %,
3. att resultatkravet som avses är resultat före avskrivningar,
4. att ägandet av kommunikationsnätet skall omprövas efter fem år eller tidigare
om resultatkravet inte uppnås, samt
5. att överföra samordningsrollen från AB Affärsverken Karlskrona till tekniska
nämnden i Karlskrona kommun i enlighet med affärsplanen.
_______
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Projektledaren
Samordnare för projektet
Ekonomienheten
Kommunal författningssamling
Karlskrona Moderbolag AB
Akten

2002.272.210

§ 110
Bolagsordning för AB Arena Rosenholm Karlskrona
Kommunstyrelsens allmänna utskott/styrgrupp beslutade den 17 februari 2005, §
21, att ge projektledningsgruppen för Arena Rosenholm i uppdrag att arbeta vidare
med förslag till bolagsordning, bolagsbildning m.m. för AB Arena Rosenholm
Karlskrona.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 juni 2005, § 93, återremitterat
ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 juni 2005 lämnat nytt
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 augusti 2005, § 113, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utifrån givna bolagsordning och ägardirektiv ge AB Karlskrona
Moderbolag i uppdrag att bilda AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att tillskapa ett aktieägartillskott om
500 tkr för AB Arena Rosenholm,
3. att finansiering av aktieägartillskottet skall ske inom AB Karlskrona Moderbolags verksamhet,
4. att godkänna bilagda finansieringspolicy för AB Arena Rosenholm Karlskrona,
5. att aktiekapitalet för bolaget finansieras via ianspråktagande av 100 tkr av
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, samt
6. att som ägardirektiv till AB Karlskrona Moderbolag pröva det framtida ägandet
senast år 2007.
Jan Johansson (kd), Mats Johansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Beredskapshandläggaren
Kommunal författningssamling
Ekonomienheten
Kommunjuristen
Kommunsekreteraren
Kommunchefen
Akten
§ 111
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Krisledningsnämnden
Den 1 januari 2003 trädde lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid
hos kommuner och landsting i kraft. Som en konsekvens av detta beslutade kommunfullmäktige att utse de personer som är kommunstyrelsens allmänna utskott till
kommunens Krisledningsnämnden. Samtidigt beslutades också att anta reglementet
för Krisledningsnämnden.
I det senaste försvarsbeslutet bedöms risken att landet skulle bli utsatt för krigshandlingar, som skulle medföra att ett beredskapsläge måste intas, som mycket
små. Så små att anpassningstiden vid en sådan situation ökar från fem år till tio år.
Däremot har risken att en extraordinär händelse av något slag skall inträffa inte
minskat utan snarare ökat. Man kan idag se exempel på händelser som ställt stora
krav på den kommunala verksamheten att lösa. Den nyligen inträffade stormen
Gudrun med de oerhörda konsekvenser som kommer att sätta sina spår under år
framöver, är en av många händelser, som man kan räkna med att få hantera i en
kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat förslag
till ny ledningsplan och ändrat reglemente för krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt under höjd
beredskap för Karlskrona kommun, samt
2. att anta reglemente för Krisledningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Kommunal författningssamling
Karlskrona Moderbolag AB
Akten

2005.355.170

§ 112
Förslag till ändring i förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Jämlikt Förbundsordningens § 17 skall ändring av Förbundsordningen antas av
direktionen och fastställas av medlemskommunerna. Direktionen föreslår i
protokoll den 8 juni 2005 ändring av förbundsordningen § 11.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 115, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att § 11 i förbundsordningen ändras på sådant sätt att ”beslut om förändringar i
räddningsstyrkor förutsätter kvalificerad majoritet (2/3 majoritet) i direktionen”
utgår,
2. att som en följd av ovan även ”(beslutad med kvalificerad majoritet)” utgår ur
texten till § 11, samt
3. att § 12 i övrigt bibehåller sin nuvarande lydelse.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Rune Andersson (m), Mats Lindbom (c) och Tommy Olsson (kd)
yrkar avslag.
Patrik Enstedt (s), Günter Dessin (v), Camilla Persson (v) och Björn Gustavsson
(mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Kent Lewéns
yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslagsyrkandet
och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Gunilla Ekelöf (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Rune Andersson (m), Eva Ottosson
(m), Ann-Louise Trulsson (m), Jan-Åke Nordin (m), Karin Brunsberg (m), Eva
Abramsson (m), Jan Lennartsson (m), Peter Glimvall (m), Karl-Gustaf Johansson
(m), Kent Lewén (fp), Eva Röder (fp), Inger Fölster (fp), Mikael Andersson (fp),
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Lena Hjorth (fp), Anna Ekström (fp), Per-Erik Karlsson (fp), Hans-Göran
Håkansson (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Ingrid Hermansson (c),
Karl-Anders Holmquist (c), Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd), Inga Lill
Siggelsten Blum (kd), Henrik Reinholdson (kd), Jan Johansson (kd), Evy
Andréasson (kd), och Richard Jomshof (sd) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att § 11 i förbundsordningen ändras på sådant sätt att ”beslut om förändringar i
räddningsstyrkor förutsätter kvalificerad majoritet (2/3 majoritet) i direktionen”
utgår,
2. att som en följd av ovan även ”(beslutad med kvalificerad majoritet)” utgår ur
texten till § 11, samt
3. att § 12 i övrigt bibehåller sin nuvarande lydelse.
_______
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Vårdförbunder Blekinge
Ekonomienheten
Akten

2005.287.701

§ 113
Begäran om ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har med skrivelse den 21 april 2005, efter
att ha granskat årsredovisningen översänt årsredovisning 2004 och revisionsberättelse för år 2004 till fullmäktige för ställningstagande om ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 116, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen samt de enskilda förtroendevalda för Vårdförbundet
Blekinge ansvarsfrihet för år 2004.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Akten

2004.452.512

§ 114
Svar på motion om trafiksäkerhet för skolbarn
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av
Tommy Olsson (kd). Motionären föreslår ”att alla fordon som används vid
transporter beställda av kommunen skall vara försedda med alkolås. Detta bör
införas utan dröjsmål även om det innebär att gällande avtal måste omförhandlas”.
Remissynpunkter:
Barn- och ungdomsnämnden den 27 april 2005, § 37
Handikappnämnden den 16 februari 2005, § 2
Efter det att motionären väckte motionen har kommunfullmäktige den 24-25
november 2004, 157 i anslutning till behandlingen av budget för år 2005 i attsats
nr 10 (barn- och ungdomsnämnden) beslutat att vid kommande upphandling av
skolskjutsar skall kommunen kräva att bussarna förses med bilbälten och alkolås.
Beslutet bör gälla även andra persontransporter beställda av kommunen, såsom
resor till och från daglig verksamhet i handikappnämndens regi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 118, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.178.510

§ 115
Svar på motion om förbättrad trafiksäkerhet i anslutning till gång- och
cykelvägar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54, av Maria
Persson (c) och Mats Lindbom (c). Motionärerna yrkar att tekniska nämnden i
samarbete med vägverket och polisen ser över trafiksituationen på och i anslutning
till gång- och cykelvägar i kommunen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 maj 2005, § 44, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 120, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att det samarbete med vägverk och polisen som krävs för att förbättra trafiksituationen på och i anslutning till gång- och cykelvägar skall hanteras inom
”Trafiksäkerhetsplan i Region Sydöst 2004-2007” (Vägverkets publikation
2003:142),
2. att trafikundervisningen i skolan skall intensifieras beträffande unga
mopedförare i syfte att öka trafiksäkerhetsmedvetandet hos denna grupp,
3. att föreslå polisen öka trafikövervakningen avseende mopedister (förare och
fordon),
4. att tekniska nämndens trafikutskott i samarbete med vägverket och polisen har
en kontinuerlig tillsyn över trafiksituationen på och i anslutning till gång- och
cykelvägar i kommunen, samt
5. att motionen därmed är besvarad.
Maria Persson (c) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2001.551.512

§ 116
Svar på motion om en trafiksäkrare väg Jämjö-Torhamn
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Lennart Svantesson (kd). Motionären anför att vägen på sträckan Jämjö-Torhamn
byggdes om för ett antal år sedan. Den rätades ut och breddades och blev på det
viset säkrare. När vägen breddades tog man i anspråk en del markområden vid
sidan av vägen varvid man också tog bort en del lyktstolpar. Motionären föreslår
att fullmäktige uppmanar Vägverket att återställa och komplettera vägbelysningen
utefter Torhamnsvägen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Efter kontakt med Vägverkets Region Sydöst lokalkontor i
Karlskrona konstateras att rubricerade väg inte uppfyller kraven för vägbelysning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 121, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till motionen.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tommy Olssons
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att avslå motionen.
_______
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Akten
Vägverket
Region Blekinge
Akten

2001.541.312

§ 117
Svar på motion om cykelvägar och cykelturism
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2001, § 182, av
Peter Christensen (c). Motionen föreslår att Karlskrona kommun verkar för att
säkra nära cykelfärdleder parallellt med hela sträckningen av E 22:an genom
kommunen, att skyltningen blir tydlig och utan risk för missförstånd, att
kommunen inventerar möjliga nya cykelleder och att motionen förmedlas till
Region Blekinge med syfte att aktualisera frågan om en regiongemensam
samordning för ökad satsning i Blekinge kring cykelturism och cykelfärdleder som
nya säkra cykelvägar parallellt med E 22:an.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 122, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ge Vägverket till känna de behov av säkrare cykelvägar som finns längs
E 22,
2. att ge Region Blekinge tillkänna vad som anförts i motionen gällande
cykelturism och cykelfärdleder, samt
3. att motionen därmed skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2005.133.106

§ 118
Svar på medborgarförslag om apotek i Nättraby
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Ingrid Hermansson. Förslagsställaren vill att Karlskrona kommun uppvaktar
Apoteket AB för att öppna ett apotek i Nättraby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Kommunstyrelsen har den 3 maj 2005 tillskrivit Apoteket AB:s
VD Stefan Carlsson och krävt att man åter öppnar Apoteket i Nättraby. Kommunstyrelsens ordförande kräver svar senast den 30 juni 2005.
Kommunledningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna att tillgodose
Apoteket AB med lämpliga lokaler i Nättraby såväl hos landstingsfastigheter AB
som hos privata fastighetsägare i Nättraby centrum. Det kan konstateras att
lämpliga lokaler finns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 123, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2005.127.106

§ 119
Svar på motion om att apoteket i Nättraby åter öppnas
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av Kent
Lewén (fp). Motionären yrkar att kommunstyrelsen uppvaktar Apoteket AB för att
snarast få ett apotek öppnat i Nättraby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 26 maj 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Kommunstyrelsen har den 3 maj 2005 tillskrivit Apoteket AB:s
VD Stefan Carlsson och krävt att man åter öppnar Apoteket i Nättraby. Kommunstyrelsens ordförande kräver svar senast den 30 juni 2005.
Kommunledningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna att tillgodose
Apoteket AB med lämpliga lokaler i Nättraby såväl hos landstingsfastigheter AB
som hos privata fastighetsägare i Nättraby centrum. Det kan konstateras att
lämpliga lokaler finns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 124, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2002.432.870

§ 120
Svar på motion om att bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2002, § 120, av
Rolf Andersson (s). Motionären föreslår att fullmäktige ger tekniska förvaltningen
i uppdrag att utreda och genomföra förändringar, till och på Stakholmen, för att
öka tillgänglighet och säkerhet samt att kulturförvaltningen får i uppdrag, gärna i
samverkan med Blekinge Museum, att utreda lämpliga objekt med kulturhistoriskt
innehåll, att placeras på Stakholmen samt att åtgärderna snarast genomförs inom
tilldelade budgetramar för respektive förvaltning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 maj 2005, § 46, lämnat yttrande
och beslutsförslag. De föreslagna åtgärderna innebär grovt räknat en initialkostnad
på 500 tkr jämte kostnader för framtida drift och underhåll. Medel för detta finns
inte idag i nämndens budget. Nämnden föreslår fullmäktige besluta att tekniska
nämnden och miljö- och byggnadsnämnden gemensamt får i uppdrag att i samband
med exploateringen av gasverkstomten, genomföra en studie över hur Stakholmens
kvaliteter bäst tas tillvara.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 125, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tekniska nämnden jämte miljö- och byggnadsnämnden gemensamt får i
uppdrag att, i samband med exploateringen av gasverkstomten, genomföra en
studie över hur Stakholmens kvaliteter bäst tas tillvara, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2004.372.846

§ 121
Svar på motion om Karlskrona kommuns gästhamnar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2004, § 123, av
Lars-Göran Forss (m). Motionären föreslår att ansvariga tjänstemän och politiker
skall kontakta båtklubbar samt båtlivsorganisationer för att få tips hur gästhamnar
skall skötas samt att Karlskrona Gästhamn skall läggas ut på entreprenad.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 maj 2005, § 45, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden uppger att inför båtsäsongen 2005 har ett nära samarbete bedrivits med näringslivskontorets projektansvarige för Karlskrona
Stadsmarina för att tillsammans utveckla Karlskrona båtliv. Gästhamnsguiden, som
är en organisation med verksamhet i hela landet, har anlitats för konsultation i
samband med utvecklingen av Karlskrona Gästhamn.
Av detta samarbete har följande åtgärder planerats och delvis genomförts:
Karlskrona Gästhamn har från och med den 1 maj 2005 utarrenderats till en lokal
entreprenör med daglig hamntillsyn samt att under maj månad planeras utökning
av gästhamnsplatserna med ca 60 platser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 126, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses besvarad.
Lars-Göran Forss (m), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Percy Blom (s), Richard
Jomshof (sd) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses besvarad.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2004.423.109

§ 122
Svar på motion om ”Värdig entré för Karlskrona”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av
Peter Glimvall (m). Motionären har lämnat förslag om försköning av miljön på
infartsleden eller i anslutning till denna. Det finns behov av ett genomgående tema
längs infartsleden och motionären lämnar förslag på två sådana teman.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 januari 2005, § 23,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde
för några år sedan en studie över infartsleden och lämnade ett antal förslag till
försköning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Planerna på stadsmarina, eventuell framtida översyn av
sträckan mellan E 22 och Verkökrysset ändrar delvis på de förutsättningar som låg
till grund för samhällsbyggnadsförvaltningens studie. Den västra infarten från
Ronneby bör också ingå i helheten och hanteras på ett likartat sätt som Österleden.
Här har Arena Rosenholm Karlskrona tillkommit.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 127, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att i enlighet med motionärens förslag utse en projektgrupp under miljö- och
byggnadsnämnden med uppgift att med samhällsbyggnadsförvaltningens studie
som grund se över miljön kring och utformningen av infartsleden i Karlskrona,
samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
Peter Glimvall (m) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2004.83.750

§ 123
Svar på motion om kvinnofridsreformen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden upprättar handlingsplaner för barn och ungdomar som utsätts
för psykiskt/eller fysiskt våld inom familjen enligt intentionerna i Kvinnofridsreformen och Barnkommittén mot barnmisshandels lagda förslag, samt att kommunfullmäktige verkar för Kvinnofridsreformen i sin helhet.
Remissynpunkter
Utbildningsnämnden den 26 maj 2005, § 28
Barn- och ungdomsnämnden den 30 mars 2005, § 27
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 juni 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag. Utbildnings- och barn- och ungdomsnämnderna tillstyrker attsats ett.
Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta beslut i frågor som rör kommunens
organisation, ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa
nämnder skall arbeta med. I fullmäktiges övergripande ansvar ligger att verka för
att de lagar, förordningar, reformer och uppdrag som åligger kommunen genomförs, oavsett vilket kommunalt område dessa berör.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 128, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka motionens första attsats, samt
2. att motionen i övrigt skall anses besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) och Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till
förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2001.446.533

§ 124
Svar på motion ”Håll skärgården levande”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2001, § 154, av
Jan-Olof Petersson (fp). Motionären föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får
i uppdrag att utreda möjligheterna till en utökad service när det gäller skärgårdstrafiken samt att utöka antalet parkeringsplatser vid färjeplatsen Yttre Park.
BlekingeTrafiken AB har med skrivelse den 2 maj 2002 lämnat yttrande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Med hänvisning till Blekingetrafikens yttrande och vad som
framgår av upphandlingen av skärgårdstrafiken, anser kommunledningsförvaltningen att det har inneburit en väsentlig utveckling och förbättring av turtätheten i
skärgårdstrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 129, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2003.143.531

§ 125
Svar på motion om ny snabbusslinje Nättraby-Karlskrona centrum
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2003, § 34, av Bo
Löfgren (fp). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå BlekingeTrafiken från och med hösten 2003 att inrätta kollektivtrafik linjesträckningen
Karlskrona-Lasarettet-Köpcentrum Lyckeby-Backabo-Rosenholm idrottscenterAllatorp alt. E 22-Nättraby.
BlekingeTrafiken har den 16 oktober 2003 lämnat yttrande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 130, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad kommunledningsförvaltningen anfört.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2003.89.532

§ 126
Svar på motion om försäljning och uppgradering av termins- och periodkort
hos ATG-ombuden m.m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22,
av Lennart Svantesson (kd), Claes Bothén (kd) och Tommy Olsson (kd).
Motionärerna föreslår att BlekingeTrafiken får i uppdrag att undersöka om
försäljning och uppgradering av termins- och periodkort kan läggas ut på ATGombuden och att möjlighet till detta även finns på tågen eller på dess stationer.
BlekingeTrafiken har med skrivelse den 22 april 2003 lämnat yttrande. Det
framgår att den avgift som ATG-ombuden tar ut för biljetter uppgår till 20 kronor
och på tåg 30 kronor. BlekingeTrafiken tror inte att resenärerna är beredda att
betala denna extra kostnad för köp av biljett för resa inom länet eller för köp av
periodkort.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Sedan BlekingeTrafikens yttrande har förändringar skett vad
gäller försäljning av biljetter vid länets järnvägsstationer. I Karlskrona och
Karlshamn är det BlekingeTrafiken som sköter biljettförsäljningen och i
Sölvesborg och Ronneby är dessa uppgifter utlagda på Pressbyrån. I och med
denna förändring kan man nu köpa, ladda och uppgradera periodkort också på
järnvägsstationerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 131, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad med hänvisning till vad kommunledningsförvaltningen anfört.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 augusti 2005 31

Akten

2003.433.531

§ 127
Svar på medborgarförslag om rättvisare och rimligare busstaxa för att få fler
resenärer
Medborgarförslaget väcktes i fullmäktige vid sammanträde den 23 oktober 2003,
§ 129, av Peter Christensen. Förslaget är att fullmäktige beslutar att Karlskrona
kommun lyfter frågan med BlekingeTrafiken AB om en rättvisare busstaxa med
syfte att få fler resenärer, enligt intentionerna i medborgarskrivelsen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen kan bland annat notera att sedan medborgarförslaget inkom har taxorna ändrats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2005, § 132, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat med hänvisning till vad
kommunledningsförvaltningen anfört.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), med tillstyrkan av Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Mats
Lindbom yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mats Lindboms
yrkande om bifall till medborgarförslaget och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 51 ja-röster mot 19 nej-röster en som avstår och fyra
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 2.
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Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget skall anses besvarat med hänvisning till vad
kommunledningsförvaltningen anfört.
_______
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§ 128
Frågor
1. Richard Jomshof (sd) frågar kommunstyrelsens ordförande om hur tjänster
tillsätts i det kommunala bolaget Affärsverken AB och om ägardirektiv skall
utfärdas så att alla lediga befattningar skall utannonseras och anmälas till
arbetsförmedlingen.
Mats Johansson (s) svarar.
-2. Kent Lewén (fp) frågar kommunalrådet Gerthie Olsson om det är tillåtet enligt
Kulturminneslagen och Naturvårdslagen att utan tillstånd använda stenmurar och
rösen i konstnärliga syften.
Gerthie Olsson (s) svarar.
_______
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Akten

2005.424.201

§ 129
Svar på interpellation om vräkningar m.a.a. försenad hyresinbetalning
Interpellation den 18 juli 2005 till ordföranden i Karlskronahem AB från Kent
Lewén (fp)
Ordföranden Hans-Olof Månsson (s) har med skrivelse den 22 augusti 2005 svarat
på interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (fp) och Hans-Olof Månsson (s).
_______
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1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september
2005
§ 130
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Landstinget Blekinge
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§ 143

Svar på medborgarförslag om ny modell för demokrati

§ 144

Svar på medborgarförslag om införande av 30 km/h i alla bostadsområden
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§ 148

Svar på interpellation om tillstånd för start/landningsbana för helikopter på Stumholmen

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 22 september 2005, kl. 13.30-15.35

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

Patrik Hansson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 14.35-15.35 §§ 138-148
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
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Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v) deltar ej i ärende § 138
Åsa Gyberg-Karlsson (v) -”Camilla Persson (v)
-”Richard Jomshof (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Christer Sandström (s)
Siv Brorsson (s)
Kjell Johansson (s)
Kenneth Lejhall (s)
Anita Seaberg (s)
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Lennart Svensson (s)
Anders Ovander (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp) kl. 13.30-15.00 §§ 130-138
Ingrid Hermansson (c)
Ulf Hansson (v) deltar inte i ärende § 138
José Espinoza B (mp) kl. 14.15-15.35 §§ 137-148

Närvarande

ersättare

Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Siv Holmberg (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp) kl. 15.00-15.35
Per-Erik Karlsson (fp)
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-15.15
Henrik Reinholdson (kd)
Inger Åkesson (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

3

2005-09-22

Utses att justera

Åsa Gyberg-Karlsson och Ingegerd Holm

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 29 september 2005, kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………… §§ 130-148
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………….………………
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………..……………
Åsa Gyberg-Karlsson

Justerare

…………………………………….………….
Ingegerd Holm

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 29 september 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten

5

2005.37.102

§ 130
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Kristoffer Axelsson (m) har med skrivelse den 29 augusti 2005 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden,
2. John Dagnevik (m) har med skrivelse den 23 augusti 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige och idrotts- och fritidsnämnden,
3. Åke Karlsson (c) har med skrivelse den 20 september 2005 avsagt sig uppdraget
som ersättare i socialnämnden med omedelbar verkan, samt
4. Henrik Reinholdson (kd) har med skrivelse den 22 september 2005 avsagt sig
samtliga kommunala uppdrag från och med den 1 oktober 2005.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Valberedningens ordförande
De valda
Berörd nämnd
Länsstyrelsens Blekinge län
Akten
§ 131
Kommunala val

6

2005.37.102

Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och med
den 31 december 2006:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Pontus Hultén (m) efter John Dagnevik
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Henrik Larsen (m) efter Kristoffer Axelsson
Tekniska nämnden
Ersättare Peter Christensen (fp) efter Jan Fälteke
Socialnämnden
Ersättare Sture Nilsson (c) efter Åke Karlsson
Utbildningsnämnden
Ledamot Nina Gunnarsson (m) efter Eva Ottosson
_______
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Akterna

7

2005.247.214
2005.436.006

§ 132
Anmälningsärenden
a. Inbjudan till information om och med de kommunala bolagen den 29 september
2005 kl. 17.30-19.30 i Landstingssalen på Wämö Center (utsänd)
b. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 050817 § 265 att enligt delegationsbeslut
anta ändring av detaljplan för del av Skillinge 2:4 m.fl. samt utvidgning av
detaljplan för Skillingenäs, Nättraby
c. Kommunstyrelsens beslut 050906 § 138 om sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2006 (utsänd)
_______

2005-09-22

Akterna

8

2005.458.739
2005.461.023
2005.481.822
2005.492.312
2005.499.600
§ 133
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om att ”adoptera” en äldre, av Maria Persson (c),
2. Medborgarförslag att utfärda ägardirektiv så att rekrytering till Affärsverken AB
sker via annonsering och att lediga platser anmäls till Arbetsförmedlingen, av Per
Björklund,
3. Medborgarförslag om Rödeby badanläggning, av Johan Swahn,
4. Medborgarförslag om anläggande av cykelväg mellan Jämjö och Sturkökrysset,
Jämjö utvecklingsgrupp gm Sigvard Eriksson, samt
5. Motion om Lära-skriva-räkna-garanti av Jan-Olof Petersson (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Akten

§ 134
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation den 22 september 2005 till kommunstyrelsens ordförande om
extra underhållsmedel åren 2006-2008, av Lars-Göran Forss (m).
_______
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Äldrenämnden
Handikappnämnden
Akten

10

2005.406.706

§ 135
Förslag om höjning av larmavgift och avgift för matdistribution
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 juni 2005, § 56, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 22 juni 2005, § 51, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 augusti 2005 sammanställt
yttrandena och beslutsförslagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 141,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att höja avgiften för larm till 250 kronor/månad från och med den 1 oktober
2005, samt
2. att för matdistribution ta ut en avgift enligt omvårdnadstaxans nivå 1 från och
med den 1 oktober 2005.
Yrkanden
Jan-Åke Nordin (m), Kent Lewén (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) med
tillstyrkan av Peter Johansson (s) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Arbetsmarknadsenheten
Utbildningsnämnden
Akten

11

2005.389.03

§ 136
Offensiva åtgärder för ungdomar med socialbidrag
Kommunstyrelsens ordförande har gett socialnämnden i uppdrag att lämna förslag
till åtgärder, så att ingen ungdom (18-24 år) i Karlskrona skall behöva uppbära
socialbidrag för sitt uppehälle. Inriktningen skall vara att samtliga arbetslösa
ungdomar med socialbidrag framgent i stället skall omfattas av någon form av
aktivitet med syfte att de skall kunna bli självförsörjande. Uppdraget förutsätter en
nära samverkan mellan flera olika kommunala nämnder/förvaltningar – främst
socialförvaltningen, kommunledningsförvaltningen/arbetsmarknadsenheten och
utbildningsförvaltningen. Som förutsättning för förslaget gäller också att aktuella
åtgärder i princip skall kunna finansieras med tillgängliga ekonomiska resurser.
Socialnämnden har vid sammanträde den 20 juni 2005, § 71, lämnat förslag till
åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 juli 2005 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 142, för
egen del beslutat
1. att ge socialnämnden i uppdrag att efter ett år göra en utvärdering av de
genomförda åtgärderna och därefter lämna en redovisning kring resultatet härav till
kommunstyrelsen, samt
2. att socialnämnden och kommunledningsförvaltningen kontinuerligt rapporterar
till kommunstyrelsens allmänna utskott kring åtgärdernas effekter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 142,
föreslagit kommunfullmäktige besluta i fyra attsatser.
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c), Ann-Louise Trulsson (m), Mats Johansson (s), Andreas
Reinholdson (kd), Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp),
Günter Dessin (v) och Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna socialnämndens förslag till planerade offensiva åtgärder för
ungdomar som uppbär socialbidrag,
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2. att samtidigt utöka socialnämndens budget för år 2005 med 108 tkr som
täckning för tillkommande hyreskostnader i kvarteret Läroverket under fyra
månader för socialförvaltningens nya ungdomsgrupp,
3. att täcka denna ramutökning genom ett ianspråktagande av motsvarande belopp
ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, samt
4. att dessutom den långsiktiga finansieringen av denna hyreskostnad skall särskilt
prövas i samband med kommande beredning av budget och plan för åren 20062008.
_______
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Samtliga nämnder och bolag
KLF;s tjänstemän m fl
Akten

13

2005.375.026

§ 137
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun fastställer årligen ett jämställdhetsprogram som är gemensamt för kommunkoncernen. Varje förvaltning och bolag skall
en gång per år gör sin egen jämställdhetsplan, vilken utgår från det gemensamma
jämställdhetsprogrammet. En redovisning av det genomförda jämställdhetsarbetet
skall ingå som en del i årsredovisningen för respektive förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 juni 2005 lämnat
beslutsförslag.
Jämställdhetskommittén har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 12, föreslagit att
kommunfullmäktige antar programmet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 143,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och Christina Mattisson (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006.
_______
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Socialnämnden
Kommunal författningssamling
Akten
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2005.248.003

§ 138
Ändring av socialnämndens reglemente
Socialnämnden har vid sammanträde den 25 april 2005, § 52, föreslagit
fullmäktige besluta anta nytt reglementet för socialnämnden. I socialnämndens
tidigare reglemente finns reglerat bland annat ansvar för flyktingmottagande och
tolkservice i kommunen. Gjorda omorganisationer har medfört att socialnämnden
inte längre ansvarar för dessa verksamheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 144,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till nytt reglementet för socialnämnden.
Günter Dessin (v), Camilla Persson (v), Ulf Hansson (v) och Åsa Gyberg-Karlsson
(v) deltar ej i beslutet.
Jan-Anders Lindfors (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till nytt reglementet för socialnämnden.
_______
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Kommunal författningssamling
Berörda tjänstemän
Ekonomienheten
Arbetsmarknadsenheten
Akten
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2005.401.101

§ 139
Ändring av kommunstyrelsens reglemente
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 augusti 2005 upprättat ett
förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen, bland annat i anledning av att
beslut om en krisledningsnämn tagits samt att civilförsvarsnämnd och kristidsnämnd upphört. Tillkommit har mottagande och introduktion av flyktingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 145,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kommunstyrelsens nya reglemente med föreslagna ändringar och
tillägg, samt
2. att reglementet skall gälla från och med den 1 oktober 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Personalenheten
Ekonomienheten
Samtliga nämnder/bolag
Akten
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2005.298.007

§ 140
Komplettering till Policy för representation och gåvor
Kommunfullmäktige antog den 26 maj 2005, § 78, en policy för representation och
gåvor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2005, § 77, i samband av
beredning av ny policy inför beslut i fullmäktige, gett personaldelegationen i
uppdrag att återkomma med förnyat förslag kring kommunens uppvaktningar vid
50 års uppvaktningar och pensionsavgång.
Personaldelegationen har den 9 augusti 2005 lämnat förslag till ändringar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 augusti 2005 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 147,
föreslagit kommunfullmäktige besluta i tre attsatser.
Yrkanden
Karl-Anders Holmquist (c) med tillstyrkan av Mats Johansson (s) yrkar att i
bilagan Minnesgåvor ändras texten ”Gäller samtliga anställda vid förvaltning/bolag
samt ledamöter och ersättare i nämnder/styrelser”.
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag utom ”Minnesgåvor”.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till
”Minnesgåvor” mot Karl-Anders Holmquist ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar
enligt ändringsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att göra textförändringar enligt kommunledningsförvaltningens skrivelse, i
policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun avseende uppvaktning
vid 50 år och vid pensionsavgång, med ändrig ”Minnesgåvor” - ”Gäller samtliga
anställda vid förvaltning/bolag samt ledamöter och ersättare i nämnder/styrelser”.
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2. att förändra beloppen vid 50-årsdag och uppvaktning då anställning upphör
enligt förslag, samt
3. att till Policy för representation och gåvor tillföra p 2.3.1 Gåvor till kommunen,
enligt kommunförvaltningens skrivelse.
_______
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Samtliga nämnder och bolag
Personalenheten
Ekonomienheten
Akten

18

2005.474.026

§ 141
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge
Karlskrona kommun har under flera år haft höga sjuktal. Sänkning av sjuktalet är
en av de stora arbetsuppgifterna inför år 2005 och på samtliga förvaltningar pågår
ett intensivt arbete för att komma tillrätta med sjukskrivningarna.
Landstinget har under flera år haft höga sjuktal. Sjukfrånvaron minskar men inte
alls i den omfattning i förhållande till de många olika insatser som görs i
Landstinget för att minska sjuktalen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse den 29 augusti 2005 därför att
kommunen i ett gemensamt projekt med Landstinget Blekinge fokuserar på
gruppen långtidssjukskrivna (>60 dagar) för att på individnivå hitta möjligheter för
återgång i arbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 146,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som ett projekt inrätta ett rehabcenter på Arena Rosenholm i samarbete med
Landstinget,
2. att projekttiden skall vara två år med möjlighet till förlängning med ett år,
3. att rehabcentret under projekttiden är kommunstyrelsens ansvar och tillhör
personalenheten,
4. att projektet år 2005 finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
projektbudget ”Hälsa på arbetsplatsen”, samt
5. att projektet 2006 och 2007 dels finansieras inom kommunstyrelsens projektbudget ”Hälsa på arbetsplatsen”, dels får täckning för kostnaderna via ett extra
tillägg på 797 000 SEK, som får behandlas i budgeten för de kommande tre åren.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Affärsverken Karlskrona AB
Akten
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2004.74.042

§ 142
Kommunstyrelsens beslutanderätt avseende investeringar i fjärrvärme
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2005 och plan 2006-2007
beslöt fullmäktige att exkludera investeringar inom affärsområdena fjärrvärme och
kommunikationsnätet i väntan på strategiska beslut för dessa affärsområden.
Fullmäktige gav också kommunstyrelsen beslutanderätt avseende investeringar
inom dessa affärsområden fram tills strategiska beslut fattats, dock längst till och
med den 30 juni 2005.
Det strategiska beslutet för kommunikationsnätet är fattat. Det strategiska beslutet
avseende fjärrvärme beräknas fattas under hösten och därför hemställer kommunstyrelsen att beslutanderätten avseende investeringar inom affärsområde fjärrvärme
förlängs till den 31 december 2005.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att förlänga tiden för kommunstyrelsens beslutanderätt avseende investeringar
inom affärsområde fjärrvärme till den 31 december 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten
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2004.474.109

§ 143
Svar på medborgarförslag om ny modell för demokrati
Medborgarförslag om ny modell för demokrati väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november 2004 av Arne Karnehov. Syftet med en Karlskronamodell är enligt förslagsställaren att framtidsdebatten skall föras i kommunfullmäktige. Modellen skall också medge en större medverkan för inte förtroendevalda
som är intresserade eller har relevant kunskap i en fråga. Arne Karnehov hänvisar
till Götene kommun där diskussionerna om en ny organisation för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen startade våren 2004. Samtliga partier i Götene är nu
överens om en ny organisation från år 2007.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förslaget att ta fram en Karlskronamodell för ökad demokrati,
är precis som i Götene, en fråga för de politiska partierna. Under nuvarande mandatperiod är det inte aktuellt med någon förändring, men i samband med valet till
kommunfullmäktige 2006 har de förtroendevalda möjlighet att fatta beslut om
kommunens framtida politiska organisation.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 148,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till ovanstående anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2005.83.183

§ 144
Svar på medborgarförslag om införande av 30 km/h i alla bostadsområden
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4,
av Johan Hjortsberg. Förslagsställaren begär om att hastighetsbegränsning till 30
km/tim i alla bostadsområden i Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 58, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att sedan 1994 är kommunen
mycket restriktiv med införande av nya 30-områden. I princip är det endast inom
sjukhusområden samt på kort sträcka, under begränsad tid, vid skolor som 30begränsningar blivit beviljade. I tätortscentra där trafiksäkerhetsåtgärder på olika
sätt berör ett stort antal människor bör åtgärder vidtas med huvudsakliga allmänna
medel. Här bör eventuella nya 30-områden förstärkas med fysiska åtgärder som får
bilisterna att spontant hålla en lägre hastighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att erbjuda boende att utplacera blomlådor i enlighet med de regler tekniska
nämnden fastställd vid sammanträde den 20 april 1999, § 58, samt
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten
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2003.245.431

§ 145
Svar på motion om muddring av Nättrabyån
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av LarsGöran Forss (m). Motionären förslår att Karlskrona kommun skall undersöka möjligheten att snarast få till stånd en muddring av Nättrabyån. Motionären menar att
djupet i farledsrännan har minskat genom igenslamning från tilläggsbryggan vid
kyrkan till angöringsfyren i åns utlopp. Det ställer till problem för turistbåten Axel
men också för de fritidsbåtar som använder nedre delen av ån.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 juni 2005, § 60, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Nämnden skriver bland annat att förvaltningen gjorde en omfattande genomgång
av vilka hamnar som är i behov av underhållsmuddring. Sju hamnområden med
farleder inventerades i en första omgång: Ungskär, Kristianopel, Sandhamns fiskehamn, farleden till Verkö och Nättrabyån, Hästholmen samt farleden till
Lorensbergs vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar.
Motionärens önskemål om framtagande av en programhandling för muddring av
Nättrabyån är genomförd. När projektet tidsmässigt kan genomföras hänger samman med andra prioriterade muddringsprojekt och vilka medel som kan ställas till
förfogande. Tekniska förvaltningen har rangordnat Nättrabyån i en grupp bland de
två till fyra högst prioriterade muddringsprojekten under den närmaste femårsperioden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2005, § 150,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2005-09-22

23

§ 146
Frågor
1. Jörgen Johansson (c) ställer fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
om väntetid på skolskjutsar.
Magnus Johansson (s) svarar.
2. Annicka Engblom (m) ställer fråga till tekniska nämndens ordförande om den
dåliga renhållningssituationen på Stakholmen.
Percy Blom (s) svarar.
_______

2005-09-22

Akten

24

2005.439.706

§ 147
Svar på interpellation om utebliven kompensation från staten vid maxtaxans
införande
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 25 augusti 2005, § 107, av Jan Johansson (kd),
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 12 september 2005 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Jan Johansson (kd) och Mats Johansson (s).
_______

2005-09-22

Akten

25

2005.445.108

§ 148
Svar på interpellation om tillstånd för start/landningsbana för helikopter på
Stumholmen
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 25 augusti 2005, § 107, av Camilla Persson (v).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 12 september 2005 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Camilla Persson (v) och Mats Johansson (s).
_______
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1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005
§ 149

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 150

Kommunala val
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Anmälningsärenden

§ 152

Inkomna motioner och medborgarförslag
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Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern
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Valdistriktsindelning inför 2006 års val

§ 155

Begäran från Affärsverken AB om investeringstillstånd för byggande av ny datorhall inom
kv. Nauckhoff 15

§ 156

Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 för kommunkoncernen

§ 157

Huvudsponsor för Karlskronas nya idrottsarena på Rosenholm– Vodafone Arena
Rosenholm

§ 158

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september 2005

§ 159

Svar på motion om ljusdesign

§ 160

Svar på motion om avveckling av Valideringscentrum

§ 161

Svar på motion om föreningslivets alkoholpolicy

§ 162

Svar på medborgarförslag om isbana
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Svar på medborgarförslag om övergångsställen och trafiksignalreglering

§ 164

Svar på motion om bättre underhåll, skötsel och skyltning vid Lyckå slottsruin

§ 165

Svar på motion om belysning längs Nättrabyån

§ 166

Svar på motion om vingklippt väderkvarn

§ 167

Svar på motion om investeringsstöd till kommunala energiinvesteringar

§ 168

Svar på motion om ett familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona

§ 169

Svar på motion om flexibla skollov
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Svar på medborgarförslag om pensionärers medverkan i skolans verksamhet
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Frågor

§ 172
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_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 oktober 2005, kl. 13.30-16.05

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2::e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s) kl. 13.30-16.00 §§ 149-174
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s) kl. 14.25-16.05 §§ 169-175
Markus Alexandersson (s) kl. 13.30-15.40 §§ 149-173
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m) kl. 13.30-15.40 §§ 149-173
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjort (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
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Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Richard Jomshof (sd) kl. 14.00-14.55 §§ 162-170
Otto Grandin (sd) kl. 13.30-14.55 §§ 149-170
Björn Gustavsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Kjell Johansson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Dan Persson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-14.25 §§ 149-168
Siv Brorsson (s)
Gert Olsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Mats Crambé (s)
Margita Landehag (s)
Anders Ovander (m)
Eva Abramsson (m)
Eva Röder (fp)
Per-Erik Karlsson (fp) kl. 13.30-15.50 §§ 149-173
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Per-Anders Nygård (s) kl. 14.25-16.05
Kenneth Lejhall (s)
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-15.40
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 13.30-15.40
Sven Wallfors (m)
Lennart Hansson (c) 13.30-15.45
Tore Zetterqvist (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Karl-Anders Holmquist och Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 7 november 2005, kl. 13.15
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..…….§§ 149-175
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………………..
Karl-Anders Holmquist

Justerare

………………………………………………..
Jörgen Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 november 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
………………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Informationsenheten
Akten

5

2005.37.102

§ 149
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Faraj Abu Iseifan, Bagersväg 14, 370 30 Rödeby, har med skrivelse den 30
september 2005 avsagt sig sina uppdrag för socialdemokraterna (ersättare i
kommunfullmäktige och utbildningsnämnden),
2. Arto Valtonen (v) har med skrivelse den 18 oktober 2005 avsagt sig uppdraget
som ledamot i barn- och ungdomsnämnden för vänsterpartiet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Informationsenheten
Akten

2005.37.102

§ 150
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Åsa Gyberg-Karlsson (v) efter Arto Valtonen
Handikappnämnden
Ledamot Anita Seaberg (s) efter Sonja Andersson
Valnämnden
Ledamot Bengt Larsén (v) efter Sylva Lilja
Tekniska nämnden
Ledamot Peter Christensen (fp) (justering av val i september)
Utbildningsnämnden
Ersättare Emma Henning (m) efter Nina Gunnarsson
Springerska fonden
Ersättare Camilla Persson (v) efter Sylva Lilja
Vårdförbundet Blekinge
Ersättare Anita Seaberg (s) efter Sonja Andersson
Karlskrona Fryshus AB
ledamot Bengt Lingman efter Roger Lindberg
Arena Rosenholm AB
Lekmannarevisor Sven-Otto Ullnér (m)
Lekmannarevisor Mats Nilsson (s)
Revisorersättare Bo Löfgren (fp)
Revisorersättare Margit Svensson (s)
Arena Rosenholm AB
Ägarombud Gerthie Olsson (s)
_______
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Akterna

7

2002.428.214
2005.544.007

§ 151
Anmälningsärenden
A. Beslut 050928, enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen avseende antagen detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m.fl. Karlskrona
kommun, att detaljplanen inte är olämpligt utformad med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen fastställer därmed kommunfullmäktiges antagandebeslut. Detta beslut kan inte överklagas,
B. Folkbildningsproposition 2006, utsänd till ledamöterna
_______
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Akterna

8

2005.518.100
2005.509.312
2005.525.611
2005.533.611
2005.534.310
2005.529.609
2005.546.820
2005.550.312
2005.549.312
§ 152
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om trygghetsbeskrivningar och trygghetsbokslut, av Arne
Karnehov,
2. Medborgarförslag om cykelväg Stora Vörta – Skärva, av Lars Gustavsson,
3. Motion om ”Gör skolan till en läskfri zon”, av Ingrid Hermansson (c),
4. Motion med begäran om kommunal folkomröstning för utökad valfrihet i
barnomsorgen, av Tommy Olsson (kd),
5. Medborgarförslag om hundrastplats, av Kerstin Bjerén Landerman,
6. Motion om att modernisera Holmsjö skola, av Lena Hjorth (fp),
7. Motion om framtida satsningar på Vodafone Arena Rosenholm av Mats
Lindbom (c),
8. Medborgarförslag om anläggande av gång- och cykelbro över järnvägen
Kungsmarken/Gullbernavägen, av Sven Ranfors,
9. Medborgarförslag om att anlägga cykel- och gångbana på Gullbernaområdet
m.m. av Sven Ranfors, samt
10. Motion om cykel- och gångtrafiken från Annebo till Bergåsa tågstation, av
Eva-Britt Dahlström (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Samtliga nämnder och bolag
Ekonomienheten
Personalenheten
Kommunhälsan
Akten

9

2005.512.026

§ 153
Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 september 2005 lämnat
beslutsförslag. Utifrån bifogat förslag till friskvårdspolicy föreslår förvaltningen att
kommunfullmäktige beslutar anta förslaget och att det skall gälla för Karlskrona
kommuns samtliga förvaltningar, bolag och nämnder.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 159, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anta bifogat förslag till friskvårdspolicy, samt
2. att policy skall gälla för Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, bolag och
nämnder.
Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Länsstyrelsen Blekinge län
Valnämnden
Akten

10

2005.143.111

§ 154
Valdistriktsindelning inför 2006 års val
På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens
indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det
år då ordinarie val till riksdagen skall hållas.
Valnämnden har vid sammanträde den 18 april 2005, § 6, beslutat föreslå fullmäktige att ändra valdistriktsindelningen i Nättraby. Nämnden föreslår förändring
av valdistriktsindelningen i Nättraby från två till tre jämnstora valdistrikt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 163, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att föreslå länsstyrelsen godkänna föreslagen förändring av valdistriktsindelningen
i Nättraby.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Affärsverken AB
Ekonomienheten
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

11

2005.513.200

§ 155
Affärsverkens begäran om investeringstillstånd för ny datorhall i kv.
Nauckhoff 15
Affärsverken Karlskrona AB har till AB Karlskrona Moderbolag lämnat en
begäran om att inom ramen för sin investeringsbudget använda 10 000 tkr till
byggnation av datorhall.
AB Karlskrona Moderbolag beslut den 24 augusti 2005 att godkänna investeringen
samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
AB Karlskrona Moderbolag, genom dess VD, har med skrivelse den 8 september
2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. Investeringen finns inte upptagen i den
investeringsbudget som fullmäktige beslutade om hösten 2004. Enligt ägardirektiven skall för investeringar som inte är upptagna i investeringsbudgeten och som
överstiger en miljon kronor, både AB Karlskrona Moderbolags och kommunfullmäktiges godkännande inhämtas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 165, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna investeringen på 10 000 tkr avseende ny datorhall.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Akten

12

2005.177.042

§ 156
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2005 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall. Personalenheten har lämnat Personalnyckeltal för samma period.
Kommunstyrelsen har, vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, för egen
del beslutat
1. att från kommunstyrelsens särskilda reserver tillföra idrotts- och fritidsnämnden
100 tkr från reserv för omklädningsrum Nättraby idrottsplats, samt 200 tkr från
reserv för bidrag till ungdomsverksamhet,
2. att från år 2006 tillförs idrotts- och fritidsnämnden en utökad budgetram med
totalt 700 tkr för att täcka ovanstående helårskostnader,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2005, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2005, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan
hållas.
Revisionen har med skrivelse den 13 oktober 2005 lämnat revisorernas bedömning
av delårsrapport januari-augusti 2005 med prognos januari-december 2005.
Yrkanden
Mats Johansson (s) yrkar återremiss.
Bo Löfgren (fp), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c) yrkar
1. att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport från och med 2006 skall
upprättas per den 30 juni i stället för den 31 augusti, samt
2. att uppdra till kommunstyrelsen att under en begränsad tidsperiod tillsätta en
parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp till att målinriktat leda kommunens
övergripande arbete för att minimera sjukfrånvaron.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall återremitteras med
kommunstyrelsens förslag, revisionens skrivelse och Bo Löfgrens yrkande för
beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.

27 oktober 2005

Kommunchefen
Projektchefen
Controllern
Akten

13

2002.272.210

§ 157
Huvudsponsor för Karlskronas nya idrottsarena på Rosenholm –
Vodafone Arena - Rosenholm
Karlskrona kommun har tillsammans med Vodafone Sverige undertecknat ett
”Letter of intent” med avsikt att teckna sponsoravtal mellan parterna. Avtalet är
villkorat av beslut i kommunfullmäktige i Karlskrona.
Avtalet omfattar en femårsperiod med option om ytterligare fem år. Vodafone
Sverige kommer under denna femårsperiod att satsa 10 miljoner kronor som skall
bidra till att utveckla såväl arenan som idrotten i Karlskrona.
På initiativ från Karlskrona kommun kommer fem miljoner att gå till att utveckla
idrotten i kommunen, med sikte på att få fram både bredd- och toppidrott i
Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 oktober 2005 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 182, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna överenskommelse om letter of intent mellan Karlskrona kommun
och Vodafone Sverige, samt
2. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna övriga avtal i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Akten

14

2005.194.004

§ 158
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2005
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt §§ 29 och 30 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda lämnas
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 september 2005 lämnat en
balansförteckning för godkännande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 167, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

15

2005.104.879

§ 159
Svar på motion om ljusdesign
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Markus
Alexandersson (s). Motionären hemställer att ett program för hur Karlskronas
innerstad skall ljussättas arbetas fram samt att ljusdesign blir ett naturligt inslag i
arbetet med att göra staden vackrare och mer estetiskt tilltalande.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 17 augusti 2005, § 267,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden delar uppfattningen att belysning och
ljussättning har ett mycket stort värde för upplevelsen av stadsmiljön. Ett stadsmiljöprogram är under framtagande som bland annat behandlar övergripande
principer för hur stadens ljusmiljö skall hanteras och det kommer att färdigställas
under hösten 2005. Ett särskilt belysningsprogram för Trossö har även tagits fram
som underlag för stadsmiljöprogrammet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 168, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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KLF arbetsmarknadsenheten
Akten

16

2005.58.149

§ 160
Svar på motion om avveckling av Valideringscentrum
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Richard
Jomshof (sd). Motionären föreslår fullmäktige att avveckla Valideringscentrum
omedelbart vilket frigör 2,7 mkr samt att handikappnämnden tillförs 2,5 mkr.
Genom detta undviks en nedskärning som skulle slå mot våra svagaste på ett
oacceptabelt sätt.
Kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har med skrivelse den 20
juni 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. I yttrandet beskrivs målgrupp, mål
och syfte enligt projektplanen och fördelning av tilldelade medel. Medel från
Karlskrona kommun är 600 tkr monetärt samt 650 tkr i form av arbetad tid.
Resterande medel 1 515 tkr har tillförts projektet från Integrationsverket, ESF –
mål 3 samt Länsarbetsnämnden och är direkt riktade till projektet för genomförande enligt dess mål och syfte och kan därför inte omfördelas av kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 169, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

17

2004.521.805

§ 161
Svar på motion om föreningslivets alkoholpolicy
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004, § 170, av
Jan Johansson (kd). Motionären föreslår att endast föreningar med en utarbetad av
kommunen godkänd alkoholpolicy skall kunna få bidrag för ungdomsverksamheten.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2005, § 10,
lämnat yttrande och beslutsförslag att motionen skall anses besvarad med vad som
anförts och befintliga bidragsnormer innehåller av motionären önskad regel.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2005, § 57, återremitterat
ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2005, § 44, lämnat
nytt yttrande och beslutsförslag. Nämnden har då beslutat att i gällande bidragsnormer göra korrigering av satsen i de allmänna bestämmelserna från Verksamheten
ska anses vara positiv för ungdomens utveckling och vara fri från dopning och
droger till att Verksamheten ska vara fri från dopning och droger.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 170, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses vara besvarad med vad som ovan anförts, befintliga
bidragsnormer innehåller av motionären önskad regel.
Jan Johansson (kd) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 oktober 2005

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

18

2005.165.826

§ 162
Svar på medborgarförslag om isbana
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Jessica Jerpenfors och Anette Andersson. Förslaget gäller en isbana. Det
finns isbanor i andra kommuner, som Malmö, Växjö m.fl. och det skulle ge ungdomar ökad sysselsättning på ett bra sätt.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2005, § 43, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger bland annat att en undersökning av
möjligheterna att göra en isbana centralt i Karlskrona har gjorts t.ex. i Hoglands
Park. Investeringskostnaden beräknades då till 1,6 mkr. Från och med vintern
2005 kommer tillgången till isbana för allmänheten att öka, vilket gör att fler
kommuninvånare kommer att få möjlighet att åka skridskor på bra tider.
Som en del av folkhälsoarbetet kommer Arena Rosenholm att hållas tillgänglig för
allmänheten på olika tider vilket leder till att anläggningen blir attraktiv.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 171, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarat med vad som ovan anförts om att hänvisa
intresserade skridskoåkare till Arena Rosenholm från och med vintern 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 oktober 2005

Tekniska nämnden
Akten

19

2005.163.512

§ 163
Svar på medborgarförslag om övergångsställen och trafiksignalreglering
Stationsvägen/Lyckebyvägen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
29, av Jessica Jerpenfors och Anette Andersson. Förslaget innebär en begäran om
övergångsställen och trafiksignalreglering i vägkorsningen Stationsvägen och
Lyckebyvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 75, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att nya övergångsställen ska i
Karlskrona vara ”30-säkrade” samt handikappanpassade. Trafiksignalanläggningar
utförs numera sällan p.g.a. platsbrist, i stället byggs cirkulationsplatser som anses
vara trafiksäkrare.
Med anledning av utbyggnad av Järavägen kring årsskiftet 2005/2006 samt möjligheterna för gående att passera Stationsvägen i Lyckeby centrum eller planfritt vid
nuvarande Järavägen, är det framlagda medborgarförslaget tills vidare inte aktuellt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 172, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 oktober 2005

Tekniska nämnden
Akten

20

2003.386.871

§ 164
Svar på motion om skyltning och underhåll vid Lyckå slottsruin m.m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären yrkar att kommunen förbättrar skyltning och
underhåll vid Lyckå Slottsruin samt att en handlingsplan tas fram utifrån inventeringen för att förbättra underhåll av historiska platser i kommunen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 74, för egen del
beslutat att till länsstyrelsen framföra betydelsen av att reservatsbildning kring
Lyckå slottsruin genomförs så snart som möjlighet och att underhåll, skötsel och
skyltning vid slottsruinen förbättras. Nämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 173, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 oktober 2005

Tekniska nämnden
Akten

21

2003.244.317

§ 165
Svar på motion om belysning längs Nättrabyån
Motionen väcktes vid fullmäktige sammanträde den 22 maj 2003, § 68, av LarsGöran Forss (m). Motionären föreslår att kommunen skall undersöka möjligheten
att bygga en belysningsslinga längs med Nättrabyån från E 22 till parkeringen vid
Tallholmen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 73, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anger bland annat att den föreslagna sträckan är
drygt 2,5 km. Enbart belysningen kommer att innebära en investering på ca 1 mkr.
Härutöver finns andra upprustningsbehov som tillkommer i samband med en
elektrifiering. I budget finns idag inte medel till vare sig investeringen eller de
årliga kapital-, drifts- och underhållskostnaderna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 174, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

27 oktober 2005

Tekniska nämnden
Akten

22

2005.227.879

§ 166
Svar på motion om vingklippt väderkvarn
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 47, av Ingrid
Hermansson (c). Motionären yrkar att fullmäktige skyndsamt beslutar att sätta upp
nya vingar på väderkvarnen. Kvarnen saknar två av sina fyra vingar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 72, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid stormen Gudrun förlorade väderkvarnen tre av sina vingar och den fjärde skadades. Så sent som för fyra år sedan
försågs kvarnen med nya vingar efter stormskador som uppstått något år tidigare.
Årets medel till Wämöparken är ianspråktagna till andra angelägna åtgärder i
parken, där inte minst handikappanpassning av Kaffestugan har hög prioritet.
Reparation av väderkvarnen skjuts därför, av ekonomiska skäl, till våren 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 175, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 oktober 2005

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

23

2004.449.040

§ 167
Svar på motion om investeringsstöd till kommunala energiinvesteringar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av
Björn Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna föreslår att
kommunen, för att minska energikostnader, ansöker om bidrag och investerar i
solceller på taket på anläggningar i Rosenholm, bostadskomplexen Kungsmarken/
Marieberg och/eller andra kommunala byggnader.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 5 september 2005 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 176, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt tekniska nämnden och de kommunala bolagen att ansöka om stöd
till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
i lokaler som används för offentlig verksamhet, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 oktober 2005

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

24

2003.537.106

§ 168
Svar på motion om familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Annicka Engblom (m). Motionären föreslår fullmäktige besluta att uppdra till
miljö- och byggnadsnämnden att dela upp nyårsfyrverkeriet från Stakholmen, dels
till en mer familjevänlig tidpunkt på kvällen, dels till den traditionella tidpunkten
vid tolvslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 8 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 177, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avstyrka motionen.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) med tillstyrkan av Christina Mattisson (s) yrkar att ärendet
återremitteras med uppdraget, att göra en kostnadsberäkning av ett fyrverkeri av
mindre omfattning vid 18-tiden på kvällen, samt ett av större omfattning vid
tolvslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras med uppdrag. Fullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet med uppdraget att göra en kostnadsberäkning av ett
fyrverkeri av mindre omfattning vid 18-tiden på kvällen, samt ett av större
omfattning vid tolvslaget.
_______

27 oktober 2005

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

25

2005.132.608

§ 169
Svar på motion om flexibla skollov
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av Ingrid
Hermansson (c). Motionären yrkar att fullmäktige ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett flexibelt skollov, samt att förvaltningen tar fram kostnaderna för ett flexibelt skollov.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2005, § 71,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden är rent generellt positiv till att öka
möjligheterna för ökad service till kommunens medborgare. I en framtida utredning om flexibla skollov måste dock en ökad servicegrad ställas i relation till
möjligheterna att lösa skolans undervisningsuppdrag med bibehållen kostnadseffektiv organisation. Nämnden anser dock att om en ersättningsrättighet skall
införas för förlorad lärandetid, krävs att tydliga riktlinjer utarbetas för såväl
skolornas kostnadskompensation som för elevens/vårdnadshavarens ansvar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 179, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Yrkanden
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Magnus Johansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______

27 oktober 2005

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

26

2005.159.620

§ 170
Svar på medborgarförslag om att inbjuda pensionärer att medverka i skolans
verksamhet
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Annelie Danforth och Jelena Savic. Förslagsställarna föreslår att kommunen
tar kontakt med t.ex. en pensionärsorganisation och hör om intresse finns att delta i
skolans arbete som pappa/morfar/farfar/mormor/farmor eller någon förebild i äldre
generationer. Ex.vis finns en pigg och glad pensionär ”farbror Gunnar” i Nättrabyskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2005, § 73,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att Farbror
Gunnar är en av de drygt 60 seniorer som finns i förskoleverksamhet, skola och
fritidshem. ”Seniorer i skolan” är ett samarbete mellan Litorina folkhögskola och
barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona som startade hösten år 2000. Från
och med hösten år 2004 är också utbildningsförvaltningen med i samarbetet.
För att sprida information om ”Seniorer i skolan” finns en broschyr om verksamheten, samt ett ”koncept” som används i många olika sammanhang. Bland annat
sprids det till andra delar av landet som hört talas om verksamheten och som vill
veta mer. Ett aktivt arbete pågår också gentemot övriga Blekingekommuner för att
”Seniorer i skolan” skall finnas i hela Blekinge. Seniorer finns både i Ronneby och
i Karlshamn.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 180, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_______

27 oktober 2005

27

§ 171
Frågor
1. Maria Persson (c) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande om
särskolebarnens långa restider.
Magnus Johansson (s) svarar.
2. Gunilla Ekelöf (fp) frågar tekniska nämndens ordförande om funktionella
cykeluppställningsplatser runt Stortorget.
Percy Blom (s) svarar.
3. Gunilla Ekelöf (fp) frågar tekniska nämndens ordförande om trafiksäkrare
övergångs/järnvägsövergångsställe vid Marieberg/Kungsmarken.
Percy Blom (s) svarar.
4. Bo Löfgren (fp) frågar kommunstyrelsens ordförande om vilka principer som
gällt när inbjudningar till förinvigning av Arena Rosenholm sänts ut.
Mats Johansson (s) svarar.
5. Bo Löfgren (fp) frågar kommunstyrelsens ordförande om hur Karlskrona
agerade för att någon ungdom skulle medverka i organisationen UBC:s konferens i
Vilnius den 14-17 oktober 2005 – hur det är att vara ung i Östersjöområdet.
Mats Johansson (s) svarar.
_______

27 oktober 2005

Akten

2005.508.041

§ 172
Svar på interpellation om extra underhållsbidrag relaterad till hyran
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 22 september 2005, § 134, av Lars-Göran Forss (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 25 oktober 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Lars-Göran Forss (m) och Mats Johansson (s).
_______

28

27 oktober 2005

Akten

2005.517.730

§ 173
Svar på interpellation om nedrustning av äldreomsorgen i Karlskrona
Interpellation den 30 september 2005 till äldrenämndens ordförande, av Kent
Lewén (fp).
Peter Johansson (s) har med skrivelse den 20 oktober 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (fp), Jan-Åke Nordin (m), Mats Lindbom (c), Jan
Johansson (kd), Ingela Abramsson (c) och Peter Johansson (s)
_______

29

27 oktober 2005

Akten

30

2005.532.843

§ 174
Svar på interpellation om Karlskrona stadsfest
Interpellation den 10 oktober 2005 till kommunstyrelsens ordförande, av Tommy
Olsson (kd).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 26 oktober 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Tommy Olsson (kd), Kent Lewén (fp), Jan Lennartsson (m) och
Mats Johansson (s).
_______

27 oktober 2005

Akten

31

2005.538.538

§ 175
Svar på interpellation om planerna för Wämö ishall och Klintebergaområdet
Interpellation den 9 oktober 2005 till kommunalrådet Gerthie Olsson, av LarsGöran Forss (m).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 25 oktober 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Lars-Göran Forss (m), Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson (s).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005
§ 176

Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun

§ 177

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 178

Kommunala val

§ 179

Anmälningsärenden

§ 180

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 181

Hyressättning i bostad med särskild service

§ 182

Svar på medborgarförslag om strövstig, staket m.m. vid Bastasjö friluftsområde

§ 183

Svar på motion om personlig röstbrevlåda

§ 184

Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med djurhållning

§ 185

Svar på motion om gamla vägbulor

§ 186

Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Tydlig politisk vilja

§ 187

Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Det ska synas vad vi
gör/inte gör

§ 188

Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Barn som kunskapskällor

§ 189

Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Utbildningsinsatser

§ 190

Svar på motion om självförsvarskurs som individuellt valbar kurs

§ 191

Svar på medborgarförslag om ökade resurser till vuxenutbildningen

§ 192

Svar på motion om förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildningen

§ 193

Svar på motion om inrättande av massörtjänst
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Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 23 november 2005, kl. 08.30-17.05
Sammanträdet ajourneras kl. 12.15-13.45
Torsdagen den 24 november 2005, kl. 08.30-12.25

Onsdagen den 23 november 2005
Beslutande
Ordförande
Patrik Hansson (s)
1:e vice ordf.
Börje Nilsson (s)
2:e vice ordf.
Gunilla Ekelöf (fp)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s) kl. 08.30-16.20 del av § 176 t.o.m. KN
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s) kl. 08.30-16.20 del av § 176 t.o.m. KN
Patrik Enstedt (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustavsson (s) kl. 10.50-17.05 från del av § 176 debatt
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)

23-24 november 2005

Mikael Andersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp) kl. 13.45-17.05 § 176 från BUN
Jane Pärlklo (fp) kl. 08.30-16.20 § 176 t.o.m. KN
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl. 14.55-17.05 från HN
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Roland Mattisson (v)
Richard Jomshof (sd) kl. 08.30-16.20 § 176 t.o.m. KN
Otto Grandin (sd)
Björn Gustavsson (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Birger Wernersson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Brorsson (s)
Åke Håkansson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Lennart Svensson (s) kl.08.30-16.45 del av § 176 t.o.m SN
Margita Landehag (s) kl. 16.20-17.05 del av § 176 MBN-TN
Anita Seaberg (s) kl. 16.20-17.05 del av § 176 MBN- TN
Siv Holmberg (s) kl. 16.35-17.05 del av § 176 SN-TN
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Börje Dovstad (fp) kl. 08.30-12.15 del av § 176 debatt
kl. 16.20-17.05 del av § 176 MBN-TN
Lennart Hansson (c) kl. 08.30-14.55 del av § 176 t.o.m. BUN
kl. 16.20-17.05 del av § 176 MBN-TN

Närvarande

ersättare

Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Margita Landehag (s) kl. 08.30-16.20
Anita Seaberg (s) kl. 08.30-16.20
Kenneth Lejhall (s)
Siv Holmberg (s) kl. 08.30-16.35
Anders Ovander (m)
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Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m)
Sven Wallfors (m)
Börje Dovstad (fp) kl. 13.45-16.20
Tore Zetterqvist (kd) kl. 08.50-16.35
Ulf Hansson (v)
Lennart Hansson (c) kl. 14.55-16.20
José Espinoza B (mp)
tjänstemän

Utses att justera

Kommunchef Anna-Lena Cederström kl. 08.30-16.55
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson
Karin Brunsberg och Sune Johansson

Torsdagen den 24 november 2005
Beslutande
Ordförande
Patrik Hansson (s)
Ordförande
Börje Nilsson (s) § 176 KF samt §§ 186-187
1:e vice ordf.
Börje Nilsson (s)
2:e vice ordf.
Gunilla Ekelöf (fp)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl. 10.30-12.25 § 176 del av - § 193
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s) kl. 08.30-11.40 del av § 176-184
Markus Alexandersson (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Percy Blom (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s) kl. 08.30-11.50 §§ 176-185
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s) kl. 10.20-12.25 från § 176 VN
Karl-Gösta Svenson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
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Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Annicka Engblom (m)
Eva Ottosson (m) kl. 10.20-12.25 § 176 från VN
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jane Pärlklo (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd) kl. 08.30-12.15 §§ 176-189
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Birger Wernersson (s) kl. 08.30-11.20 §§ 176-181
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 08.30-10.30 UN- sid.20 finansiering,
samt kl. 11.55-12.25 §§ 186-193
Gert Olsson (s)
Margita Landehag (s)
Siv Brorsson (s)
Lennart Svensson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Dan Persson (s) kl. 08.30-10.20 § 176 UN
Siv Holmberg (s)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 08.30-10.20 § 176 UN
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Ulf Hansson (v)
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José Espinoza B (mp)
Mats Crambé (s) kl. 11.20-12.25 §§ 181-193
Anita Seaberg (s) kl. 11.40-12.25 §§ 185-193
Närvarande

ersättare

Dan Persson (s) kl. 10.20-12.25
Mats Crambé (s) kl. 08.30-11.20
Anita Seaberg (s) kl. 08.30-11.20
Per-Anders Nygård (s) kl. 10.30-11.55
Kenneth Lejhall (s)
Anna Ottosson (m) kl. 09.10-12.25
Sven Wallfors (m)
Börje Dovstad (fp)
Lennart Hansson (c)

Tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Karin Brunsberg och Sune Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 5 december 2005, kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………. §§ 176-193
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………………
Patrik Hansson §§ 176-185 sant 188-193

Ordförande

…………………………………………………
Börje Nilsson (§ 176 del av debatten samt beslut § 176 KF och §§ 186-187)

Justerare

…………………………………………………
Karin Brunsberg

Justerare

………………………………………………….
Sune Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 december 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………….
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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2005.243.041

§ 176
Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsens förstärkta budgetberedning har lämnat ett balanserat budgetförslag för beredning av kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige.
Budgetförslaget förutsätter oförändrad utdebitering för budgetåret 2006 och plan
2007-2008.
Som underlag för kommunstyrelsen beslut finns följande handlingar:
1. Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor samt
bolagens förslag till investeringsbudget
2. Budgetberedningens förslag till budget 2006 och plan 2007-2008
3. Kommunstyrelsens förslag i attsatser
4. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets överenskommelse om
förslag till budget Alla ska med – så enkelt är det
5. Protokoll för MBL-förhandling
6. Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2006
7. Moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas och centerpartiets förslag
till budget = Allians för Karlskrona, Framtidstro och Förnyelse
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 188, för egen
del beslutat
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att fördela nämnda reserv till
nämnder och styrelser (Huvudprogrammet finansiering: Reserver för löne- och
prisstegring).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta budget för Karlskrona kommun år 2006 och plan 2007-2008 enligt
budgetberedningens majoritetsförslag,
2. att tillstyrka arvodesberedningens förslag till uppräkning av politiska
förtroendemäns arvoden m.m. för år 2006, samt
3. att ge arvodesberedningen i uppdrag att ta fram förslag till arvoden för
Arenabolaget.
__ __ __
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ALLMÄN BUDGETDEBATT
Onsdagen den 23 november 2005, kl. 08.30-12.15
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v), Björn Gustavsson (mp), Christina Mattisson
(s), Gerthie Ohlsson (s), Magnus Johansson (s) och Magnus Manhammar (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens budgetförslag (majoritetens förslag).
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c),
Carl-Göran Svensson (m), Maria Persson (c), Jan Lennartsson (m), Annicka
Engblom (m), Bo Löfgren (fp), Jan Johansson (kd), Gunilla Ekelöf (fp), Lars-Göran
Forss (m) och Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till Allians för Karlskronas
budgetförslag (minoritetsförslaget).
Richard Jomshof (sd) yrkar enligt sverigedemokraternas budgetförslag.

BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Grundläggande beslut
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunrevisionen
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Huvudprogrammet Finansiering
Övergripande beslut
Bolagens investeringsbudget

Sid.
9
9-12
12-14
14
14-15
15
16-17
17-18
18-20
20-21
21-22
22-23
23
24
24-27
27-32
33-35
35-36

Samtliga belopp i att-satser avseende nämnderna (sidorna 4 - 25)
är uttryckta i den lönenivå som gällde vid ingången av år 2005
och i 2005 års prisnivå.
Samtliga belopp i att-satser avseende huvudprogrammet
Finansiering är beräknade värden för år 2006-2008.
__ __ __
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Onsdagen den 23 november 2005

GRUNDLÄGGANDE BESLUT
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. (Alliansens förslag är
likalydande).

Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa som finansiella målsättningar att gälla under planeringsperioden:
a) att kommunens kostnader varje år skall betalas av samma års skatteintäkter och
statsbidrag,
b) att samtliga investeringar, med undantag för Vodafone Arena Rosenholm1 och
investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen, skall finansieras med
skattemedel under planperioden,
c) att kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år2,
samt
2. att fastställa kommunens utdebitering för år 2006 till oförändrat 21,19 %.

1. Enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige är inriktningen att Vodafone Arena Rosenholm skall finansieras
genom försäljning av kommunala anläggningstillgångar till ett belopp som motsvarar investeringsutgiften för
Arena Rosenholm
2. Respektive års amortering får dock justeras med utgiften för Arena Rosenholm (i avvaktan på försäljning av
andra anläggningstillgångar) och för investeringen för dricksvattenrening vid Johannishusåsen. (Se även
komplettering i enlighet med att-sats 18 Övergripande beslut)

__ __ __

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Yrkanden
Magnus Johansson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Markus Alexandersson (s) och
Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annicka Engblom (m), Andreas Reinholdson (kd), Jörgen Johansson (c), Kent
Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och Jan Johansson (kd) yrkar bifall till Alliansens
budgetförslag i jämförelse med kommunstyrelsens förslag i attsatser:
1. 6 mkr, efter fullmäktiges beslut om budget, överflyttas till reserv under
kommunstyrelsen
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2. 11 mkr respektive 18 mkr, efter fullmäktiges beslut om budget överflyttas till
reserv under kommunstyrelsen
3-4. bifall
5. Avslag
6. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med Allians för Karlskronas
budgetförslag.
Tilläggsyrkanden:
1. att kostnaderna för barnomsorg och grundskola särredovisas med början från den
1 januari 2006,
2. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att ta fram ett förslag om skolpeng där
lokalkostnader ingår som en del,
3. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för
godkännande av förskola/familjedaghem och att införa full etableringsfrihet för
dessa utförare,
4. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att ta fram ett förslag på barnomsorgspeng där lokalkostnaden ingår som en del,
5. att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att inom maxtaxans ram införa
en differentierad taxa inom barnomsorgen relaterad till vistelsetiden med minst
tre intervaller
6. att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att införa rätt till ersättning för
vård av eget barn om man samtidigt har omsorg om andras barn,
7. att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att arbeta fram en organisationsmodell med utgångspunkt från den enskilda skolan/förskolan/enheten för att
därigenom tydliggöra rektorns roll och bättre tillvarata personalens initiativkraft
och därmed ge ett utökat inflytande för elever och föräldrar,
8. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunledningsförvaltningen genomföra en översyn av lokalkostnaderna inom barnomsorgen med jämförelser med andra kommuner samt lämna förslag till eventuella
åtgärder, samt
9. att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att se över hyressättningen av
skollokalerna och därefter genomföra förhandling med tekniska förvaltningen.
Richard Jomshof (sd) yrkar
1. att inrätta en jourskola för bråkiga och stökiga elever. Kostnaden måste utredas,
men bör till största delen finansieras genom besparingar i den övriga skolan, som får
bättre förutsättningar att arbeta i lugn och ro.
2. att 3 mkr tillförs, att fördelas på rektorsområdena efter elevantal, för att ge
rektorer och lärare en möjlighet att stimulera elevernas utveckling utöver det
ordinarie budgetutrymmet (för böcker och andra läromedel, studiebesök och annat
utanför det i regel hårt nerslitna skolhuset).
3. att utreda möjligheterna att ge samtliga barn i årskurs 1-4 gymnastik varje dag,
som obligatoriskt ämne, med Bunkefloprojektet i Bunkeflostrand som utgångspunkt, samt
4. bifall till Alliansens tilläggsattsatser.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
förslag, och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 33 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Fullmäktige avslår därefter Alliansens tilläggsförslag 1, 3, 5-9.
Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag 2 och finner att fullmäktige
avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill bifalla tilläggsyrkande 2
röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 33 ja-röster och två frånvarande att
avslå Alliansens tilläggsyrkande 2, voteringsprotokoll bilaga 2.
Därefter ställer ordföranden proposition på Alliansens tilläggsyrkande 4 och finner
att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla tilläggsyrkande 4
röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 33 ja-röster och två frånvarande att
avslå tilläggsyrkande 4, voteringsprotokoll bilaga 3.
Därefter avslår fullmäktige Richard Jomshofs tilläggsyrkande 1. om jourskola och
tilläggsyrkande 2. om 3 mkr till läromedel m.m.
Ordföranden ställer proposition på Jomshofs tilläggsyrkande 3 om gymnastik varje
dag och finner att fullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla Jomshofs yrkande 3
röstar ja, den som vill avslå yrkandet röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 66 nej-röster mot åtta ja-röster och en frånvarande att
avslå tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 4.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 794,3 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till barn- och ungdomsnämnden om 807,3 miljoner
kr år 2007 och 817,3 miljoner kr år 2008,
3. att det för år 2006 slutgiltigt utökade Wärnerssonbidraget till ökat antal vuxna i
skolan skall som tidigare fördelas med 75 % till barn- och ungdomsnämnden och
med 25 % till utbildningsnämnden,
4. att förutsätta att för år 2006 kan 3,0 miljoner kr av det nya riktade statsbidraget
till personal inom förskolan användas för utbyggnad av förskoleverksamheten,
5. att medlen för den fortsatta ökningen av barn- och ungdomsnämndens budgetramar för åren 2006, 2007 och 2008 tills vidare avsätts till en särskild reserv
under kommunstyrelsen, samt
6. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

HANDIKAPPNÄMNDEN
Yrkanden
Birger Wernersson (s), Camilla Persson (v), Christina Mattisson (s) och Mats
Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Gunilla Ekelöf (fp), Lena Hjorth (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Kent Lewén
(fp), Ingela Abramsson (c) och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till Alliansens
budgetförslag som innebär
1. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 202,4 mkr år 2006
2. att planera för kommunbidrag med 202,4 mkr åren 2007 och 2008
3-5. bifall till kommunstyrelsens förslag
6-7. avslag till kommunstyrelsens förslag
Tilläggsyrkanden:
1. att uppdra åt handikappnämnden att snarast genomföra en valfrihet för personer
med insatser enligt socialtjänstlagen på samma sätt som sker enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade,
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2. att maximala hyran vid handikappnämndens särskilda boenden skall knytas till
den övre hyresgränsen för bostadsbidrag till pensionärer (BTP),
3. att uppdra åt handikappnämnden att från och med den 1 juli 2006 avskaffa
omvårdnadsavgiften för funktionshindrade, samt
4. att uppdra åt handikappnämnden att inom nämndens ramar finansiera oförändrade
arvoden till kontaktpersoner.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens budgetförslag mot
Alliansens budgetförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
budgetförslag rösta ja, den som vill tillstyrka Alliansens budgetförslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 33 nej-röster och en frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 5.
Därefter beslutar fullmäktige avslå Alliansens tilläggsförslag 1-3.
Ordföranden ställer proposition på Alliansens tilläggsyrkande 4 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Alliansens
tilläggsyrkande 4 röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 nej-röster mot 32 ja-röster och en frånvarande att avslå
tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 6.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 201,4 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till handikappnämnden om 201,4 miljoner kr
vardera åren 2007 och 2008,
3. att medlen för handikappomsorgens utbyggnad under år 2006 tills vidare avsätts
till en särskild reserv under kommunstyrelsen,
4. att denna reserv bland annat kan användas för att bibehålla antalet platser inom
daglig sysselsättning,
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5. att eventuella medel för en fortsatt utbyggnad av handikappomsorgen under
åren 2007 och 2008 tills vidare avsätts i kommunstyrelsens generella reserv för
volym- och kvalitetsökningar respektive år,
6. att funktionshindrade som gör färre än 22 resor per månad till daglig verksamhet
från den 1 januari 2006 skall betala en fast månadsavgift om 330 kronor motsvarande kostnaden för ett enzons busskort inom Blekingetrafiken,
7. att dessutom personer sysselsatta inom psykiatrin från den 1 januari 2006 skall
betala 46 kronor för en lunch, samt
8. att i övrigt anmoda handikappnämnden att bedriva verksamheten inom ovan
nämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Lena Ryge (s), Jan Johansson (kd), Günter Dessin (v) och Lars-Göran Forss (m)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela idrotts- och fritidsnämnden kommunbidrag om 51,0 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till idrotts- och fritidsnämnden om 51,1 miljoner
kr vardera åren 2007 och 2008,
3. att i budgetramen för år 2006 då skall ingå 1 miljon kr för en fortsatt höjning av
aktivitetsstödet till föreningslivet avseende barn- och ungdomsverksamhet,
4. att det för åren 2006, 2007 och 2008 avsätts särskilda medel i en reserv under
kommunstyrelsen för Vodafone Arena Rosenholm, samt
5. att i övrigt anmoda idrotts- och fritidsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

KOMMUNREVISIONEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunrevisionen kommunbidrag om 1,9 miljoner kr för verksam
heten år 2006, samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunrevisionen om 1,9 miljoner kr
vardera åren 2007 och 2008.
__ __ __

KULTURNÄMNDEN
Yrkanden
Birgitta Törnqvist (s), Jan Lennartsson (m), Camilla Persson (v), Andreas
Reinholdson (kd) och Björn Gustavsson (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens/
alliansens, samt yrkar avslag till Jomshofs yrkande.
Richard Jomshof yrkar:
1. att inga som helst bidrag ges till aktiviteter eller projekt som syftar till att ”stärka
mångfalden” eller ”förbättra integrationen” i Karlskrona. Inga bidrag ges till kulturföreningar som har invandrare som målgrupp. Etniska föreningar för invandrare kan
bara förstärka segregation och utanförskap och skall inte stöttas av skattebetalarna.
2. Vi motsätter oss bestämt den föreslagna nedskärningen med 100 tkr på
Kulturskolan. Vi kan inte acceptera att kulturen diskrimineras på detta sätt.
Propositioner och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens/Alliansens förslag.
Därefter beslutar fullmäktige avslå Jomshofs två tilläggsyrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kulturnämnden kommunbidrag om 47,5 miljoner kr för verksamheten
år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till kulturnämnden om 47,5 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008,
3. att ge kulturnämnden i uppdrag att inför budgetberedningen för år 2007
presentera förslag kring en framtida satsning på kulturella arenor, samt
4. att i övrigt anmoda kulturnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN:
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Björn Gustavsson (mp) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag för miljö- och byggnadsnämnden och
bostadsanpassningsbidrag.
Carl-Göran Svensson (m) och Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till Alliansens förslag,
1. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden 9,4 mkr för verksamheten år 2006.
2. att planera för kommunbidrag om 9,4 mkr åren 2007 och 2008
3. bifall
4. att miljö- och byggnadsnämnden skall prioritera planarbetet utifrån medborgarnas, näringslivets och kommunens intressen, för att utveckla Karlskrona
kommun till en framtidskommun, samt
5. att i övrigt anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva verksamheten i
enlighet med Allians för Karlskronas budgetförslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens och
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 32 nej-röster och fyra frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 7.

Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommunbidrag om 9,9 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till miljö- och byggnadsnämnden om 9,9 miljoner
kr vardera åren 2007 och 2008,
3. att godkänna att miljö- och byggnadsnämnden för utökad samverkan med
Blekinge tekniska högskola får ta i anspråk 70 tkr av sitt ingående eget kapital
under 2006 och preliminärt 70 tkr vardera åren 2007 och 2008,
4. att miljö- och byggnadsnämnden skall prioritera planarbete beträffande de
områden som berör övriga förvaltningars intresse och som är av stor vikt att de
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snarast kommer fram, för att beslutade uppdrag till övriga nämnder skall kunna
effektueras, samt
5. att i övrigt anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

Miljö- och byggnadsnämnden, bostadsanpassningsbidrag
Kommunfullmäktige beslutar
att för bostadsanpassningsbidrag tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommun
bidrag om 9,9 miljoner kr år 2006 samt planera för kommunbidrag om samma
belopp åren 2007 och 2008.
__ __ __

SOCIALNÄMNDEN:
Yrkanden
Walla Carlsson (s) och Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till individ- och familjeomsorg och socialbidrag.
Ann-Louise Trulsson (m) och Andreas Reinholdson (kd) yrkar bifall till Alliansens
förslag där förslag till socialbidrag är 29,3 mkr för år 2006 och att planera för 25,3
mkr åren 2007 och 2008.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag om individ- och
familjeomsorg.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Alliansens vad gäller socialbidrag. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.

Socialnämnden, individ- och familjeomsorg
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 86,5 miljoner kr för individ- och
familjeomsorgen år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till socialnämnden för individ- och familje-
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omsorgen om likaledes 86,5 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
3. att inom den från år 2006 utökade budgetramen skall en satsning på
permanentning av nuvarande projekt ”Insatser för utsatta ungdomsgrupper” och
utökning med en ny konsumentvägledare prioriteras,
4. att det ekonomiska stödet till ”Kvinnojouren” från år 2006 skall motsvara 10
kronor per invånare i kommunen per den 31 december året före bidragsåret, samt
5. att i övrigt anmoda socialnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

Socialnämnden, socialbidrag
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 31,3 miljoner kr för socialbidrag år
2006, samt
2. att planera för kommunbidrag avseende socialbidrag om 29,3 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008.
__ __ __

TEKNISKA NÄMNDEN
Yrkanden
Percy Blom (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Johansson (c), Rune Andersson (m), Gunilla Ekelöf (fp) och Jan Johansson
(kd) yrkar bifall till Alliansens förslag,
1-3. Bifall
4. Ändringsyrkande, budgetera för realisationsvinster vid fastighetsförsäljning med
11 mkr år 2006 och planera för 11 mkr 2007-2008
5. att Alliansens förslag till investeringsbudget för år 2006 skall eventuellt ökade
kapitalkostnader (exkl. projekt Rosenfeldt- och Wämöskolan) rymmas inom givna
ramar
Tilläggsyrkande:
att budgetera kommunbidrag för successivt slopande av parkeringsavgifter på
gatumark om 1 mkr 2007 och 2 mkr år 2008 i enlighet ned Allians för Karlskronas
budgetförslag.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
förslag. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till budget för
skattefinansierad verksamhet.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens/Alliansens förslag till budget
för avgiftsfinansierat.
Därefter avslår fullmäktige Alliansens tilläggsyrkande.

Tekniska nämnden, skattefinansierat
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela tekniska nämnden en ram om 75,4 miljoner kr för skattefinansierad
verksamhet år 2006,
2. att planera för en ram till tekniska nämnden om 75,3 miljoner kr vardera åren
2007 och 2008,
3. att medge tekniska nämnden att år 2006 omdisponera 2 miljoner kr av
kommunbidraget för skattefinansierad verksamhet till avgiftsfinansierad
verksamhet,
4. att budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning om 7,0
miljoner kr år 2006 och planera för sådana intäkter om 7,0 miljon kr vardera åren
2007 och 2008,
5. att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget
till investeringsbudget för år 2006 skall eventuellt ökade kapitalkostnader
(exklusive projekt för skola på Trossö, Rosenfeldt m fl) rymmas inom givna ramar,
samt
6. att i övrigt anmoda tekniska nämnden att bedriva sin verksamhet inom ovan
nämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.

TEKNISKA NÄMNDEN, avgiftsfinansierat
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa kommunstyrelsens förslag avseende färjeterminalen, småbåtsanläggningar, parkeringsanordningar, laboratorium, renhållning samt vattenförsörjning och avloppshantering,
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2. att budgetera kommunbidrag om 4,6 miljoner kr för avgiftsfinansierad
verksamhet år 2006 samt att planera för kommunbidrag om 4,5 miljoner kr för
avgiftsfinansierad verksamhet vardera åren 2007 och 2008,
3. att medge tekniska nämnden att år 2006 omdisponera 2 miljoner kr av
kommunbidraget för skattefinansierad verksamhet till avgiftsfinansierad
verksamhet,
4. att anmoda tekniska nämnden att inom sin avgiftsfinansierade verksamhet år
2006 återbetala 0,2 miljoner kr till eget kapital,
5. att planera för att tekniska nämnden inom sin avgiftsfinansierade verksamhet får
ta i anspråk eget kapital med 1,2 miljoner kr år 2007 respektive 0,9 miljoner kr år
2008,
6. att godkänna kommunstyrelsens förslag till höjning av vatten- och avloppstaxan
från 16:50 till 17:00 kronor per kbm vatten (exklusive moms) år 2006 samt föreslagen förändring av mätaravgifter med 100 kronor för samtliga mätarstorlekar,
samt
7. att godkänna kommunstyrelsens förslag om höjning av latrinhämtningstaxan år
2006 med 15 % och smärre justeringar beträffande slamsugningstaxan samt s k
akuttillägg.
__ __ __

Torsdagen den 24 november 2005

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd), Jan-Olof Petersson (fp), Mats Lindbom (c)
och Bengt Fröberg (m) yrkar bifall till Alliansens förslag:
1. bifall
2. att planera för kommunbidrag om 205,5 år 2007 och 209,5 år 2008
3. bifall
4. avslag
5. bifall
6. avslag
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Richard Jomshof (sd) yrkar
1. att ca tio nya behöriga lärare i gymnasieskolan anställs. Dessa skall säkerställa att
eleverna får professionell undervisning i alla lägen, också är ordinarie lärare är frånvarande, kostnad 4,4 mkr/år, samt
2. i övrigt bifall till Alliansens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först propositionen på kommunstyrelsens förslag mot
Alliansens yrkanden, och finner att fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Alliansens yrkanden röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 8.
Därefter avslår fullmäktige Jomshofs tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela utbildningsnämnden kommunbidrag om 203,5 miljoner kr för
verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till utbildningsnämnden om 204,5 miljoner kr
vardera åren 2007 och 2008,
3. att det för år 2006 slutgiltigt utökade Wärnerssonbidraget till ökat antal vuxna i
skolan skall som tidigare fördelas med 25 % till utbildningsnämnden och med 75
% till barn- och ungdomsnämnden,
4. att medlen för en ytterligare satsning på gymnasieskolan för år 2006 tills vidare
avsätts till en särskild reserv under kommunstyrelsen och att utbildningsnämnden
ges i uppdrag att presentera förslag till användning av dessa reserver,
5. att likaså de särskilda medlen för en utveckling av IV-programmet för åren 2006
– 2008 tills vidare avsätts i en särskild reserv under kommunstyrelsen,
6. att dessutom eventuella medel för en fortsatt satsning på gymnasieskolan under
åren 2007 och 2008 tills vidare avsätts i kommunstyrelsens generella reserv för
volym- och kvalitetsökningar respektive år, samt
7. att i övrigt anmoda utbildningsnämnden att bedriva sin verksamhet inom ovan
nämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
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VALNÄMNDEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela valnämnden kommunbidrag om 1.276 tkr för verksamheten år 2006,
samt
2. att planera för kommunbidrag till valnämnden om 66 tkr vardera åren 2007 och
2008.
__ __ __

ÄLDRENÄMNDEN
Yrkanden
Peter Johansson (s) och Ulf Hansson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Nordin (m), Evy Andréasson (kd), Ingela Abramsson (c), Kent Lewén (fp),
Jan Johansson (kd) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Alliansens förslag:
1. att tilldela kommunbidrag med 554,6 mkr för år 2006
2. att planera för kommunbidrag med 559,6 mkr år 2007 och 572,6 mkr år 2008
3. ändringsyrkande att förhindra en neddragning av antalet platser i särskilda
boenden
4. Avslag
5. Avslag
Tilläggsyrkanden:
1. att uppdra åt äldreförvaltningen att under våren 2006 presentera ett heltäckande
förslag för införande av etableringsfrihet inom äldreomsorgen
2. att uppdra åt äldrenämnden att senast den 1 juli 2006 införa en hemtjänstpeng i
enlighet med Allians för Karlskronas budgetförslag.
3. att ge äldreförvaltningen i uppdrag att planera för ett nytt äldreboende inflyttningsklart under 2008
4. att hyran vid äldrenämndens särskilda boenden skall knytas till den övre hyresgränsen för bostadsbidrag till pensionärer (BTP), samt
5. att uppdra åt äldrenämnden att under våren 2006 påbörja arbetet med framtagning
av förslag till omsorgsgaranti.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
yrkanden och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 9.
Därefter beslutar fullmäktige att avslå Alliansens fem tilläggsyrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela äldrenämnden kommunbidrag om 548,6 miljoner kr för verksamheten år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till äldrenämnden om 548,6 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008,
3. att ramutökningen för år 2006 i första hand skall användas till att undvika en
neddragning på grund av budgetmässiga effekter av antalet platser i de särskilda
boendena,
4. att eventuella ytterligare medel för en fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen
under åren 2007 och 2008 tills vidare avsätts i kommunstyrelsens generella reserv
för volym- och kvalitetsökningar,
5. att det från den 1 januari år 2006 införs en avgift för resor till och från daglig
verksamhet om 330 kronor per månad motsvarande kostnaden för ett enzons
busskort inom Blekingetrafiken, samt
6. att i övrigt anmoda äldrenämnden att bedriva verksamheten inom ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela överförmyndarnämnden kommunbidrag om 1.615 tkr för
verksamheten år 2006, samt
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2. att planera för kommunbidrag till överförmyndarnämnden om likaledes 1.615
tkr vardera åren 2007 och 2008.
__ __ __

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar
1. att reducera antalet mandat i fullmäktige från 75 till 61. Med vårt förslag till
mandatstöd enligt nästa punkt blir besparingen 0,3 mkr per år, samt
2. att skära ner det kommunala partistödet. Vi vill ge varje fullmäktigeparti ett
grundbidrag på 100 tkr samt reducera mandatstödet till 21 300 kronor per mandat.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Jomshofs yrkanden.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens/Alliansens förslag.
Därefter avslår fullmäktige Jomshofs båda yrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunfullmäktiges egna verksamheter (inklusive kommunalt
partistöd) kommunbidrag om 5,5 miljoner kr för år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till kommunfullmäktiges egna verksamheter
(inklusive kommunalt partistöd) om likaledes 5,5 miljoner kr vardera åren 2007 och
2008, samt
3. att beloppen för det kommunala partistödet årligen skall räknas upp med samma
tidsintervall och procentsats som nämnderna får i löne- och priskompensation.
__ __ __

KOMMUNSTYRELSEN:
Ersättning till Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Yrkanden
Kent Lewén (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Alliansens förslag:
1. att tilldela kommunbidrag med 34,2 mkr år 2006, samt
2. att planera för kommunbidrag med 34,2 mkr vardera åren 2007 och 2008
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Patrik Enstedt (s) och Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster mot 28 nej-röster och nio frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 10.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 33,2 miljoner kr (uttryckt i
2004 års löne- och prisnivå) för ersättning till Räddningsförbundet år 2006, samt
2. att planera för kommunbidrag för ersättning till Räddningsförbundet om
likaledes 33,2 miljoner kr (uttryckt i 2004 års löne- och prisnivå) vardera åren
2007 och 2008.
__

KOMMUNSTYRELSEN:
Stöd till högskoleutbildning
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 0,3 miljoner kr för stöd till
högskoleutbildningen år 2006, samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till högskoleutbildningen om likaledes
0,3 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

KOMMUNSTYRELSEN:
Stöd till kollektivtrafik
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Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 27,8 miljoner kr för stöd till
kollektivtrafiken år 2006 (uttryckt i 2006 års beräknade kostnadsnivå), samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till kollektivtrafiken om 28,3 miljoner kr
år 2007 (uttryckt i 2007 års beräknade kostnadsnivå) och 28,9 miljoner kr år 2008
(uttryckt i 2008 års beräknade kostnadsnivå).
__

KOMMUNSTYRELSEN:
Kommunstyrelsen
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsens egna verksamheter kommunbidrag om 7,5
miljoner kr för år 2006,
2. att planera för kommunbidrag till kommunstyrelsens egna verksamheter om 7,5
miljoner kr vardera åren 2007 och 2008, samt
3. att i övrigt anmoda kommunstyrelsen att bedriva sin verksamhet inom ovan
nämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__

KOMMUNSTYRELSEN:
Kommunledningsförvaltningen
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunledningsförvaltningens verksamheter kommunbidrag om
81,8 miljoner kr för år 2006,
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2. att planera för kommunbidrag till kommunledningsförvaltningens verksamheter
om 82,4 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008, samt
3. att i övrigt anmoda kommunstyrelsen att bedriva kommunledningsförvaltningens
verksamheter inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__ __ __

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Interna poster m m
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 302,3 miljoner kr år 2006 för interna intäktsposter och att
planera för belopp avseende samma ändamål om 295,9 miljoner kr år 2007 och
295,7 miljoner kr år 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Reserver för löne- och prisstegring
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att till kommunstyrelsens förfogande ställa en reserv för kompensation för allmän
kostnadsökning (löne- och prisstegring) med sammanlagt högst 92,6 miljoner kr år
2006, samt
2. att planera för kompensation för allmän kostnadsökning (löne- och prisstegring)
med preliminärt 155,1 miljoner kr (ackumulerat) år 2007 och preliminärt 220,1
miljoner kr (ackumulerat) år 2008.
__
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Avstämning av arbetsgivaravgifter
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta en intäktspost om 1,5 miljoner kr år 2006 för avstämning av slutliga
arbetsgivaravgifter och att planera för belopp avseende samma ändamål om 1,5
miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Pensionsutbetalningar
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta ett anslag om 42,4 miljoner kr år 2006 för pensionsutbetalningar och
att planera för anslag till samma ändamål om 44,1 miljoner kr vardera åren 2007
och 2008, samt
2. att uppta ett anslag om 0,5 miljoner kr år 2006 för avgift för administration av
kommunens pensionsförvaltning och att planera för anslag till samma ändamål om
0,5 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Ökning av pensionskostnader och pensionsskuld
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 79,2 miljoner kr år 2006 för ökningen av pensionskostnader
och pensionsskuld och att planera för anslag till samma ändamål om 84,7 miljoner
kr år 2007 och 88,3 miljoner kr år 2008.
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Fackliga uppdrag
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 1,9 miljoner kr år 2006 för kommunens merkostnader med
anledning av fackliga uppdrag och planera för anslag till samma ändamål om 1,9
miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Vissa reserver
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsprojekt m
m om 23,9 miljoner kr år 2006 och att planera för en motsvarande reserv om 23,9
miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
2. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för Hälsa på arbetsplatsen
med 0,5 miljoner kr år 2006 och att planera för en reserv för samma ändamål om
0,5 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
3. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för Vodafone Arena
Rosenholm om 14,0 miljoner kr år 2006 och att planera för en reserv för samma
ändamål om 14,0 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
4. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för personalökning inom
förskolan om 9,2 miljoner kr år 2006 och att planera för en reserv för samma
ändamål om 12,2 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
5. att tillfälligt uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för ökade
driftkostnader alternativt ökat föreningsbidrag med anledning av tillbyggnad av
ridskolan i Vedeby om 0,5 miljoner kr år 2006 och att planera för en motsvarande
reserv om 0,5 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008, (se fotnot)
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6. att tillfälligt uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande avseende
driftkostnader för alternativt ökat föreningsbidrag med anledning av
omklädnadsrum på Nättraby idrottsplats om 0,2 miljoner kr år 2006 och att planera
för reserver för samma ändamål om 0,2 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008, (se
fotnot)

7. att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande avseende satsning på
gymnasieskolans IV-program om 1,5 miljoner kr år 2006 och att planera för en
motsvarande reserv om 3,0 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008,
8. att planera för en reserv till kommunstyrelsens förfogande för volym- och
kvalitetsökningar inom olika verksamheter om 8,4 miljoner kr år 2007 och 11,8
miljoner kr år 2008,
9. att ställa 0,9 miljoner kr årligen till kommunfullmäktiges förfogande för
kostnader för oförutsedda behov, samt
10. att ställa 0,9 miljoner kr årligen till kommunstyrelsens förfogande för kostnader
för oförutsedda behov.
Fotnot = Beloppen kommer rent budgettekniskt att överföras till idrotts- och fritidsnämndens budget efter det
att fullmäktige slutbehandlat budgeten. Beslut härom togs redan under 2005 i samband med delårsbokslutet per
den 31 augusti.

__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Utlåningsavgifter, avkastningskrav m m
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att budgetera intäkter avseende utlåningsavgifter m m om 7,8 miljoner kr år 2006
och att planera för budgetering av motsvarande intäkter om 7,8 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008,
2. att budgetera avkastningskrav på moderbolagskoncernen om 18 miljoner kr år
2006 och att planera för budgetering av intäkter om likaledes 18 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008, samt
3. att budgetera ett belopp om 1,6 miljoner kr år 2006 som kommunens andel i
Gullberna KB:s beräknade resultat och att planera för budgetering av motsvarande
intäkter om 0,4 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Riktade rationaliseringar genom samordning
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att budgetera en intäktspost om 3,0 miljoner kr år 2006 avseende riktade
rationaliseringar genom samordning och att planera för budgetering av motsvarande
intäkter om 5,0 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Säkerhetsmarginalen
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att budgetera ett belopp om 2,6 miljoner kr år 2006 som s k säkerhetsmarginal och
att planera för budgetering av 3,4 miljoner kr vardera åren 2007 och 2008 som
säkerhetsmarginal.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Avskrivningar
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 114,7 miljoner kr år 2006 för avskrivningar och att planera
för anslag till samma ändamål om 103,8 miljoner kr år 2007 och 103,6 miljoner kr
år 2008.
__
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Skatteintäkter och statsbidrag
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
Att uppta ett belopp om 2 304,6 miljoner kr år 2006 för beräknade skatteintäkter
och statsbidrag och att planera för belopp om 2.396,8 miljoner kr år 2007 och
2.506,3 miljoner kr år 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Finansnetto
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 10,1 miljoner kr år 2006 för finansiella externa kostnader
(netto) och att planera för anslag till samma ändamål om 11,7 miljoner kr vardera
åren 2007 och 2008.
__

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING:
Ränta på pensionsskulden
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 1,5 miljoner kr år 2006 för ränta på pensionsskuld och att
planera för anslag till samma ändamål om 1,5 miljoner kr vardera åren 2007 och
2008.
__ __ __
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ÖVERGRIPANDE BESLUT
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till Alliansens förslag:
1. bifall
2. ändringsyrkande att presentera förslag kring utveckling av Rosenfeldt- och
Wämöskolan i enlighet med Allians för Karlskronas förslag,
3. avslag
4-18. bifall
Tilläggsyrkande: att bemyndiga kommunstyrelsen arbeta fram ett förslag för
genomförande av ökad småskalighet, minskad sjukfrånvaro samt införande av en
arbetsgaranti och därmed genomföra ramjusteringar i enlighet med Allians för
Karlskronas budgetförslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar att avtalen med Migrations- och Integrationsverket
omedelbart sägs upp. Denna åtgärd medför stora kostnadssänkningar i flera
nämnder och verksamheter. Till detta skall läggas besparingar som vi inte ännu kan
beräkna på grund av att vi saknar insyn i nämndernas interna arbete.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag till Alliansens
förslag och avslag på Jomshofs yrkande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Alliansens
förslag till budget. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Alliansens tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige avslår detsamma.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Alliansens
tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 nej-röster mot 32 ja-röster och tre frånvarande att avslå
tilläggsyrkandet, voteringsprotokoll bilaga 11.
Därefter avslår fullmäktige Jomshofs tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att för år 2006 fastställa ett utrymme för nya investeringar om 130,7 miljoner kr,
varvid sådana investeringar som är kostnadsberäknade till 0,5 miljoner kr eller mer
inte får komma till utförande utan särskilt igångsättningsbeslut av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om projekteringstillstånd och investeringstillstånd förutsatt att investeringen innefattas i den driftkostnads- och investeringsram som fullmäktige årligen beslutar,
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2. att uppdra till utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och tekniska
nämnden att i samarbete presentera förslag kring utveckling av Trossöskolan m fl i
enlighet med kommunstyrelsens förslag,
3. att uppdra till tekniska nämnden att inleda förhandlingar med Vasallen avseende
gymnasieskolans lokalbehov på Rosenholmsområdet och därefter återkomma till
kommunstyrelsen,
4. att låta förslaget till budget bygga på antagandet att nettolåneskulden under
2006 minskar från 725 till 699 miljoner kr, d v s med 26 miljoner kr,
5. att fastställa beloppsramen under 2006 för kommunstyrelsen enligt § 8 punkt 6 i
reglementet till 2 miljoner kr (avser förköpsärenden),
6. att fastställa anslagsbindningsnivån i driftbudgeten för samtliga nämnder och
förvaltningar till nämndsvis netto, varvid undantag dock skall göras för socialbidrag och bostadsanpassningsbidrag,
7. att vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag är det anslags
beloppen, som gäller, tills dess att kommunfullmäktige har förändrat målsättningarna eller förändrat tilldelade medel,
8. att nämnder och styrelser själva skall svara för uppkomna negativa avvikelser
mot budgeten, varvid uppkomna negativa avvikelser överförs till nästa budgetår
och räntebelastas (Om positiva avvikelser uppstår och nämnder och styrelser
fullgjort aktuella verksamheter etc, skall motsvarande princip gälla. Socialbidrag
och bostadsanpassningsbidrag skall undantas från ovannämnda principer),
9. att kommunens nämnder skall ha en månadsvis budgetuppföljning med prognos
till årets slut med undantag av januari månad och en semestermånad,
10. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2006 inhämta uppgifter från nämnder
och styrelser för en traditionell budgetuppföljningsrapport per den 28 februari och
31 oktober, innehållande prognos för beräknat ekonomiskt utfall och vid behov
förslag till korrigeringar, samt att upprätta fullständiga delårsbokslut per den 30
april och den 31 augusti,
11. att godkänna arvodesberedningens förslag till ändring 2006-01-01 av
ersättningarna till de politiskt förtroendevalda i kommunen, vilket redovisas i
särskild bilaga benämnd ”Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m m
för 2006”,
12. att i övrigt godkänna och fastställa kommunstyrelsens förslag till budget för
Karlskrona kommun för år 2006, samt att uppmana samtliga berörda nämnder och
styrelser att kommungemensamt, aktivt verka för dess verkställighet när det gäller
ekonomiska resultat, mål och inriktning (i genomförandet betonas särskilt det
kommungemensamma ansvaret över förvaltnings- och nämndsgränser),
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13. att godkänna föreliggande planer för år 2007-2008,
14. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
företa de siffermässiga justeringar som bedöms vara erforderliga,
15. att uppdra till samtliga nämnder att i samband med fastställelse av
internbudget för år 2006 och med koppling till denna formulera mål av stor
betydelse för verksamheten och att från och med 2007 års budget inarbeta
verksamhetsmål av detta slag redan i nämndens förslag till budget,
16. att nämnderna presenterar dessa mål för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i samband med årets första budgetuppföljning 2006,
17. att uppdra till samtliga nämnder att inom tilldelade budgetramar prioritera
behovet av åtgärder för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro, samt
18. att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram reviderade finansiella målsättningar
för hur kommunens framtida investeringar skall finansieras mot bakgrund av att
avskrivningsmedlens storlek minskar.
__ __ __

BOLAGENS INVESTERINGSBUDGET
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till Alliansens förslag till investeringsbudget för
bolagen:
1. bifall
2-3. avslag samt
4. bifall
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till budget mot
Alliansens budgetförslag. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna bilagda investeringsplaner för de kommunala bolagen avseende
budget 2006,
2. att budgeterade investeringar avseende fjärrvärme får verkställas under förutsättning att de strategiska riktlinjerna för affärsområdena fastställts under 2005,
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3. att om strategiska riktlinjer för affärsområdet fjärrvärme inte fastställts under
2005 kan kommunstyrelsen besluta om investeringar för detta affärsområde fram
till den 30 juni 2006 eller till dess att de strategiska besluten vunnit laga kraft, samt
4. att AB Karlskronahem får medräkna bokslutsdisposition om 6 miljoner kr vid
fastställande av bolagets investeringsutrymme.
_________

Reservationer
Allians i Karlskrona (moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas,
kristdemokraternas och centerpartiets ledamöter) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.
_______
Ordföranden tackar tjänstemännen för att de tagit fram ett utmärkt budgetmaterial.
Ordföranden tackar fullmäktige för en rapp och bra debatt.
_______

23-24 november 2005

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
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2005.37.102

§ 177
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Kerstin Frändebo (c) har, med skrivelse den 14 november 2005, med omedelbar
verkan avsagt sig sina uppdrag som ersättare i fullmäktige, ersättare i barn- och
ungdomsnämnden, ledamot i kulturnämnden och ersättare i Blekinge Museum,
2. Kerstin Ekberg Söderbom (fp) har med skrivelse den 1 november 2005 avsagt
sig uppdragen som ledamot i barn- och ungdomsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i Vårdförbundet Blekinge,
3. Anna Sandell (s) har med skrivelse inkommen den 21 november 2005 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden,
4. Christer Holmberg (s) har med skrivelse den 21 november 2005 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden, samt
5. Andreas Reinholdson (kd) har med skrivelse den 22 november 2005 avsagt sig
uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2005.37.102

§ 178
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Utbildningsnämnden
Ledamot Lisa Maria Alexandersson (s) efter Christer Holmberg
Ersättare Mikael Karlsson (s), efter Faraj Abu Iseifan
Socialnämnden
Ledamot Elin Håkansson (kd) efter Andreas Reinholdson
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamot Bengt-Åke Persson (kd) efter Henrik Reinholdson
_______
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§ 179
Anmälningsärenden
1. Påminnelse om inbjudan till jämställdhetsseminarium den 1 december kl. 13.0016.30, i Filmsalen, Vasallens byggnad, Rosenholm, samt
2. Ordföranden informerar om att kallelse till seminarium om Projekt Kraftvärme
Karlskrona kommer att sändas ut med fullmäktiges handlingar till sammanträdet
den 15 juni 2005. Seminariet hålls i Landstingssalen, Wämö Center kl. 09.00-12.00.
_______
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2005.573.112
2005.592.841
2005.598.841
2005.601.550
2005.607.293
2005.632.106
2005.631.534
2005.630.210
§ 180
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om borgerlig begravning, av Ann-Kristin Erlandsson och Percy
Lindberg,
2. Medborgarförslag – Låt historiska gestalter stadsvandra i Karlskrona – alla dagar
under sommaren, av Filip Issal,
3. Medborgarförslag om byggande av saluhall på tomt vid Lokstallarna/Gamla
Långöbron, av Lasse Larsson,
4. Motion om Handelshamnens utveckling i en medborgardialog, av Kent Lewén
(fp),
5. Motion om boendegaranti för äldre, av Jan Johansson (kd),
6. Motion om trådlöst Internet på Verkö för färjeresenärer, av Bo Löfgren (fp),
7. Motion om medborgarkontrakt, av Bo Löfgren (fp), samt
8. Motion om nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?, av Bo Löfgren (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslag och motioner till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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2005.488.736

§ 181
Hyressättning i bostad med särskild service
Handikappnämnden beslutade att förändra principerna för hyressättning inom särskilda boenden den 30 september 2003, § 67. Behov av ytterligare översyn och
riktlinjer för hyressättning föreligger och en parlamentarisk arbetsgrupp har arbetat
med frågan. Taket för hyran i befintliga gruppbostäder samt hur gemensamhetsytorna skall bedömas och värderas har också diskuterats.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 7 september 2005, § 56, för egen del
beslutat att behålla nuvarande hyror i fullvärdiga gruppbostäder, att hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts efter det kvadratmeterpris som byggnationen erhåller,
att gemensamhetsytan i nyproducerade gruppbostäder höjer värdet på respektive
lägenhet med 125 kronor per kvm och år, samt att handikappnämndens egna beslut
träder i kraft samtidigt som fullmäktiges beslut i ärendet i fem attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 190,
föreslagit kommunfullmäktige besluta i fem attsatser.
Yrkanden
Kent Lewén (fp) yrkar, med tillstyrkan av Jan-Åke Nordin (m), Ingela Abramsson
(c) och Mats Lindbom (c) för Alliansen
1-2. bifall
3. avslag
4. ändringsyrkande: att taket för hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts till
högsta godtagbara hyra för BTP.
Birger Wernersson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 1, 2 och 5.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 3 mot
Lewéns avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 31 nej-röster, två som avstår och tre
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsats 3, voteringsprotokoll bilaga
12.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag attsats 4 mot
Lewéns ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
attsats 4.
Reservation
Allians i Karlskronas ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande.
(Moderata samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerns
ledamöter)
Kommunfullmäktige beslutar
1. att hyran i de gruppbostäder som handikappförvaltningen fattar beslut om enigt
LSS och SoL tills vidare skall följa den årliga hyresutvecklingen i allmännyttan,
2. att om hyreshöjningen träder i kraft efter den 1 januari skall höjningen fördelas
på årets resterande månader,
3. att taket för hyran i befintliga gruppbostäder, som f.n. är kopplat till högsta
godtagbara hyra för bostadstillägg för pensionärer BTP (4 500 kronor för personer
under 65 år) tas bort,
4. att taket för hyran i nyproducerade gruppbostäder sätts till högsta godtagbara
hyra för särskilt bostadstillägg för pensionärer SBTP, f.n. 5 700 kronor för personer
under 65 år, samt
5. att ovanstående skall gälla från och med den 1 januari 2006.
_______
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2005.155.820

§ 182
Svar på medborgarförslag om strövstig, staket och vattenhoar m.m. vid
Bastasjö friluftsområde
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005 av
Sven Svensson. Förslaget innebär att en strövstig med fast grund anläggs runt
Bastasjön, att staket sätts upp mellan skogen och strövstigen så att djur inte kan
komma upp på densamma, samt att djuren i stället vattnas från vattenhoar på andra
sidan staketet. Motivet till anläggningarna uppges vara att folk är rädda för att gå
runt sjön, trots att djuren inte är farliga, samt att behovet ökar ytterligare nu när det
skall byggas nytt i området. Strövstigen föreslås även kompletteras med gångbro
över till den lilla ön i sjön, samt sittplatser.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 september 2005, § 311,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anför att Karlskrona stadsbygd innehåller många platser där människor kan flanera utan någon kontakt med större djur,
men med eller utan utsikt över vatten. Bastasjö friluftsområde ligger utanför den
nuvarande stadsbygden. Det utgår en del av ett större sammanhängande naturområde mellan Karlskrona och Rödeby. Marken mellan tätorterna ägs till olika delar av
privatpersoner och kommunen. Där bedrivs både jord- och skogsbruk på ekonomiska grunder. Inom området finns även ett antal motionsslingor, strövstigar, ridstigar och ett elljusspår på kommunägd mark.
Syftet med Bastasjö friluftsområde är att kunna erbjuda människor tillgång till natur
och skog för skilda aktiviteter, delvis på allemansrättsliga grunder. Somliga vill
idrotta, andra vill få naturupplevelser. Genom att sätta upp stängsel runt sjön bryter
man mot grundläggande samband i naturen, till vilken djur och deras beteende
räknas. För att vårda landskapet och behålla en hög biologisk mångfald är det
önskvärt att även stranden betas, varvid sly hålls nere och speciella örter främjas i
den upptrampade strandzonen. Förslaget medför kostnader för material, arbetskraft,
redskap, framtida underhåll och daglig tillsyn.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 192,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslaget om staket och ny strövstig runt Bastasjön, samt
2. att medborgarförslaget i övrigt skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2004.132.005

§ 183
Svar på motion om personligt meddelande i röstbrevlådan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2004, § 36, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v) och Camilla Persson (v). Motionärerna föreslår att en informationsraid genomförs med sikte på att kommunens tjänstetelefoner skall ha ett
personligt röstmeddelande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 juni 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Ansvarig TeleCom-samordnare har under våren 2005 informerat genom kommunens personaltidning. Informationen finns även på kommunens
intranät.
Under hösten 2005 kommer ett arbete att starta inom Informationssäkerhet. I detta
ingår att skapa säkerhetsinstruktioner samt policys. Inom dessa säkerhetsinstruktioner skall även telefoninstruktioner inklusive röstbrevlåda finnas med.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 193,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses besvarad.
Camilla Persson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2003.81.253

§ 184
Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende med
djurhållning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 februari 2003, § 22, av
Jörgen Johansson (c). Motionären kräver att kommunen i sin redovisning av tomtmark visar på möjliga områden där mark vid efterfrågan kan avstyckas till lämplig
tomtstorlek avseende permanentboende med djurhållning, samt att kommunen aktivt
marknadsför den här möjligheten som en del i Bebo-landsbygdsprojektet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 88, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunens markinnehav är mycket begränsat i
jämförelse med det enskilda fastighetsinnehavet inom hela kommunen. Kommunens
marker ligger främst i anslutning till tätbebyggelse där det kan bli problem med att
etablera ny djurhållning i anslutning till denna och vid en senare exploatering av nya
områden i närheten av djurhållning. Förvaltningen kommer dock att inventera
möjligheterna att avstycka någon fastighet enligt motionen och/eller möjligheten att
tillföra mark till befintlig bebyggd fastighet för att möjliggöra djurhållning, men kan
inte garantera tillgång till vatten och avlopp i sådana ärenden. Därtill borde det
finnas stora möjligheter att finna lämpliga avstyckningsobjekt för boende med djurhållning på enskilda fastigheter i kommunen.
I kommunens tomtkö redovisas endast planlagda kommunala tomter avsedda för
småhus och som är till försäljning och där lämplighetsprövningen för avsett
ändamål prövats i planläggningen och där infrastruktur med bl.a. VA är utbyggd.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ärendet härmed är
besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 194,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Jörgen Johansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.352.511

§ 185
Svar på motion om gamla vägbulor
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, § 89, av Maria
Persson (c). Motionären föreslår att kommunen ser över farthinder/vägbulor/gupp
med jämna mellanrum. Kommunen bör göra om dem eller ta bort dem helt.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 87, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden uppger att Karlskrona kommun är väghållare
för ca 21 mil vägar (huvudsakligen inom tätortsdelen). Ca 40 vägbulor har byggts
under åren 1980-2005. Kommunens vägbulor, liksom andra trafikanordningar,
underhålls och behovet ses över kontinuerligt med ordinarie anslag för vägunderhåll. För närvarande finns inga planer på att bygga om eller ta bort vägbulor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 195,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c) och Maria Persson (c) yrkar återremiss.
Gerthie Olsson (s) och Percy Blom (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______
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Samtliga nämnder
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2005.102.719

§ 186
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig politisk vilja
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att en barnchecklista utarbetas, att en
barnkonsekvensanalys skall göras då beslut fattas som rör barn och/eller ungdomar,
att varje förvaltning och styrelse skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga barnkonventionsmål, att varje nämnd och styrelse skall utse en person med särskilt
ansvar för barnkonventionens efterlevnad/genomförande samt att en referensgrupp
bildas.
Motionen har remitterats till samtliga styrelser och nämnden inom kommunkoncernen.
Remissynpunkter
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005
AB Karlskronahem den 15 april 2005
Äldrenämnden den 25 maj 2005, § 41
Tekniska nämnden den 30 maj 2005, § 50
Kulturnämnden den 28 juni 2005, § 51
Handikappnämnden den 22 juni 2005, § 49
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005, § 50
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005, § 39
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005, § 75
Socialnämnden den 29 augusti 2005, § 82
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005, § 312
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 oktober 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 196,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlsson (v), med tillstyrkan av Christina Mattisson (s), yrkar bifall till
punkt 3, att varje förvaltning skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga mål, samt i
övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till attsats 1 och 3 i motionen samt i övrigt bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot Peterssons
yrkande om bifall till motionens attsats 1. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot GybergKarlssons m fl bifall till attsats 3. Fullmäktige beslutar enligt Gyberg-Karlssons
förslag attsats 3.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 2, 4-5.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att varje förvaltning skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga mål, samt
2. att i övrigt avslå motionen.
_______
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2005.113.719

§ 187
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, det skall synas vad vi
gör/inte gör
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att kommunens revisorer får i uppdrag att
revidera utifrån barnkonventionen/barnperspektivet/barnchecklista, att det tydligt
anges i budgeten vilka pengar som går till barn och ungdomar samt att varje nämnd
och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med barnchecklista som
ledning.
Motionen har remitterats till samtliga nämnden och styrelser inom kommunkoncernen.
Remissynpunkter
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005
AB Karlskronahem den 15 april 2005
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005 § 314
Socialnämnden den 29 augusti 2005 § 84
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005 § 77
Äldrenämnden den 25 maj 2005 § 43
Tekniska nämnden den 30 maj 2005 § 49
Handikappnämnden den 22 juni 2005 § 46
Kulturnämnden den 28 juni 2005 § 54
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005 § 52
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005 § 36
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 oktober 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 197,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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2005.114.719

§ 188
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som
kunskapskällor
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att en enkät genomförs Vilken fråga är
viktigas för dig som barn/ungdom i Karlskrona, att barn och unga används som
kunskapskällor när statistik som rör barn och ungdom tas fram, samt att en referensgrupp bildas. I gruppen skall nämndernas och styrelsernas ansvariga för
barnkonventionen ingå, samt en referensgrupp av barn och ungdomar.
Motionen har remitterats till samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernen.
Remissynpunkter
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005
AB Karlskronahem den 15 april 2005
Äldrenämnden den 25 maj 2005 § 44
Tekniska nämnden den 30 maj 2005 § 48
Handikappnämnden den 22 juni 2005 § 47
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005 § 51
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005 § 37
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005 § 315
Socialnämnden den 29 augusti 2005 § 85
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005 § 78
Kulturnämnden den 28 juni 2005 § 53
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 oktober 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 198,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlsson (v) med tillstyrkan av Christina Mattisson (s), yrkar bifall till
punkt 2 i motionen: Barn och unga används som kunskapskällor när statistik som
rör barn och unga tas fram, samt i övrigt enligt kommunstyrelsens förslag.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot GybergKarlssons yrkande och fullmäktige beslutar enligt Gyberg-Karlssons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att barn och unga används som kunskapskällor när statistik som rör barn och
unga tas fram, samt
2. att i övrigt avslå motionen.
_______
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2005.112.719

§ 189
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, utbildningsinsatser
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Åsa
Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår 1. att innehållet och innebörden av
barnkonventionen skall vara känd för ALLA inom kommunen (personal såväl som
politiker), 2. kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen genomförs, samt 3. att
alla som kommer i kontakt med barn i sin yrkesverksamhet (t.ex. skolmatspersonal,
vaktmästare, parkförvaltare) får gå en kurs i ”barnkunskap”.
Motionen har remitterats till styrelser och nämnder inom kommunkoncernen.
Remissynpunkter
Kruthusen Företagsfastigheter den 23 maj 2005
Affärsverken Karlskrona AB den 29 april 2005
AB Karlskronahem den 15 april 2005
Äldrenämnden den 25 maj 2005 § 42
Idrotts- och fritidsnämnden den 29 augusti 2005 § 38
Utbildningsnämnden den 25 augusti 2005 § 53
Handikappnämnden den 22 juni 2005 § 48
Kulturnämnden den 28 juni 2005 § 52
Tekniska nämnden den 30 maj 2005 § 47
Barn- och ungdomsnämnden den 31 augusti 2005 § 76
Socialnämnden den 29 augusti 2005 § 83
Miljö- och byggnadsnämnden den 14 september 2005 § 313
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 oktober 2005 sammanställt
yttrandena och lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 199,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka punkt 1 och 2 i motionen som avser kontinuerlig information och
utbildning, samt
2. att avslå punkt 3 i motionen avseende utbildning i ”barnkunskap” till vissa
grupper.
Åsa Gyberg-Karlsson (v), Jan-Olof Petersson (fp) och Christina Mattisson (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka punkt 1 och 2 i motionen som avser kontinuerlig information och
utbildning, samt
2. att avslå punkt 3 i motionen avseende utbildning i ”barnkunskap” till vissa
grupper.
_______
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2004.451.612

§ 190
Svar på motion om självförsvarskurs som individuellt valbar kurs på
gymnasiet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2004, § 132, av
Magnus Manhammar (s). Motionären kräver att Karlskrona kommun erbjuder en
självförsvarskurs som en individuellt valbar kurs på den kommunala gymnasieskolan.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 september 2005, § 70, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden är positiv till motionen och idag finns inte
någon kurs i självförsvar bland de nationellt fastställda kurserna. För att tillmötesgå
motionären krävs att en sådan kurs inrättas som lokal kurs. Gymnasieskolan står
emellertid inför en omfattande förändring år 2007. Under året har Skolverket samlat
in alla ”lokala kurser” för att få en bild av ”floran”. Ambitionen är att starkt
begränsa förekomsten av lokala kurser.
Skulle en lokal kurs starta kan den bara finnas fram till hösten 2007. Ur organisations- och planeringsskäl kan kommunen tidigast höstterminen 2006 erbjuda en
sådan kurs och den skulle då finnas endast i två terminer. Det är viktigt för nämnden
att allt som nu görs har en långsiktighet och leder in i år 2007 utan större
svårigheter. Nämnden kommer att se över möjligheterna att erbjuda kurs i självförsvar från och med hösten 2007 då den nya gymnasiereformen träder i kraft.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 200, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Bengt Fröberg (m) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar avslag.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Bengt Fröbergs
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_________
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2005.162.615

§ 191
Svar på medborgarförslag om större ekonomiska resurser till
vuxenutbildningen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28,
av Mikael Garb. Förslaget innebär att Vuxenutbildningen skall ges ökade resurser så
att t.ex. datakurser kan hållas på skolan på Gräsvik och inte behöver utföras i någon
annan del av staden. Datautbildningen är dessutom en distanskurs vilket enligt
förslagsställaren gör dt ännu svårare för elever att ta sig till kursen.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 september 2005, § 71, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Vuxenutbildningen har från innevarande hösttermin
tillgodosett delar av förslaget då grundkurserna i data numera ges i lokaler på
Gräsvik. Fortsättningskurserna köps dock fortfarande som distanskurser genom
NTI-skolans försorg. Möjlighet till handledning finns på Trossö.
Nämnden uppger också att det skulle vara oerhört kostsamt att ha egna datasalar och
bedriva denna undervisning i egen regi. En mer avancerad datasal kräver också at
lokaler och utrustning nyttjas betydligt mer än vad som skulle vara möjligt inom
Vuxenutbildningen. Den nuvarande lösningen är därför den bästa kompromissen
utifrån rimliga ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 201,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.103.001

§ 192
Svar på motion om förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Eva-Britt
Dahlström (s). Motionären föreslår att en vuxenutbildningsnämnd med tillhörande
förvaltning skapas.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 22 september 2005, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden instämmer i uppfattningen om vikten av det
livslånga lärandet och att det krävs en medveten, långsiktig och genomtänkt satsning på vuxenutbildning. Ungefär 5 % av nämndens nettobudget och ca 10 % av
personal och bruttobudget utgörs av vuxenutbildning och givetvis återspeglas det
också i volymen frågor och ärenden som nämnden hanterar.
Genom satsningen på en vuxenutbildning på Gräsvik, i när anslutning till högskolan (BTH), högskolebibliotek m.m. har det skapats betydligt bättre förutsättningar
för en attraktiv vuxenutbildning. Där finns också professionell vägledning som vissa
dagar även ges i Arbetsförmedlingens lokaler på Trossö. Pedagogiken bygger på
flexibla sätt för inlärning med bl.a. ett lärcentrum med möjlighet till handledning
och datortillgång. Ett antal kurser kan också läsas på distans eller blandat distans
och mer traditionell undervisning. Samverkan med BTH har utvecklats betydligt
genom den geografiska närhet som nu finns. Blekinge College utbildning är ett
samarbete mellan vuxenutbildningen och BTH och erbjuder både Collegetermin och
Collegeår.
För att få en tillräcklig bärkraftig och långsiktigt hållbar organisation krävs betydligt större underlag och volym på verksamhet än vad enbart Vuxenutbildningen idag
utgör för att bära gemensamma kostnader för administration, ökade politikerarvoden m.m. Det är nämndens bestämda uppfattning att dagens organisation med
gymnasieskola och vuxenutbildning tillsammans har den nödvändiga volymen för
att utgöra en egen förvaltning och nämnd. Denna organisation klarar att hantera
både dagens frågor och kommande reformer inom vuxenutbildningen på ett mycket
bra sätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 202,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2001.456.026

§ 193
Svar på motion om inrättande av massörtjänst
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2001, § 176,
av Gunilla Ekelöf (fp). Motionären hemställer att Karlskrona kommunfullmäktige
beslutar om inrättande av kommunal tjänst som massör, vilket skulle innebära lägre
sjuktal. Modellexempel finns inom Blekinge Läns Landsting och den kommunala
tjänsten kunde t.ex. sortera inom Kommunhälsan.
Vid beredning av motionen år 2002 framkom att Kommunhälsan anser att det inte
finns belägg för sambandet massage – lägre sjuktal, men lyfter fram massagens
positiva effekter i form av avslappning och frigörande av oxytocin, som ökar
känslan av lugn och ro. Beredningen visar också att Landstinget i Blekinge inte
förmår täcka sitt behov av massage med två tjänster. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 14 januari 2003.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 oktober 2005 lämnat nytt
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun som arbetsgivare är positiv till att
skapa förutsättningar för medarbetarna att utöva friskvård på arbetstid för att förebygga sjukfrånvaro. Detta finns bland annat definierat i vår nya friskvårdspolicy.
Kommunhälsans förändrade arbetssätt innebär emellertid att vi går från individuella insatser till att stötta arbetsledarna i deras ansvar för arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Det får som konsekvens att vi kommer att behöva anlita externa leverantörer
för individuella insatser, massörer kan vara ett sådant exempel. Redan idag finns
förvaltningar som erbjuder sina medarbetare massage via externa leverantörer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 203, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ekelöfs yrkande
om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______

15 december 2005

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2005
§ 227

Sammanträdets inledning, utdelning av kulturpris, världsarvsstipendium och Hilleröd
Byråds vandringspris

§ 228

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 229

Kommunala val

§ 230

Anmälningsärenden

§ 231

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 232

Delårsbokslut per den 31 augusti 2005 (återremitterat ärende)

§ 233

Uppföljning av åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona

§ 234

Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005

§ 235

Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommunkoncern

§ 236

Investeringstillstånd och begäran om anslag för medel för byggande av ny förskola på Hästö

§ 237

Svar på motion om hemlösa i Karlskrona

§ 238

Svar på medborgarförslag om namngivningsceremoni

§ 239

Svar på medborgarförslag att utarbeta ett idrottspolitiskt program

§ 240

Svar på medborgarförslag om fortbildning av personal inom skolan i kris/konflikthantering

§ 241

Svar på motion om säkra åkturer

§ 242

Svar på motion om förslagsverksamhet

§ 243

Svar på motion om upphandling av rättvisemärkt kaffe

§ 244

Svar på motion om kommunförsäkringar

§ 245

Svar på motion om Prao i högstadiet

§ 246

Frågor

§ 247

Svar på interpellation om illojal konkurrens

§ 248

Svar på interpellation om att flytta på mobbare

§ 249

Svar på interpellation om skötsel av tätortsnära skogar

§ 250

Svar på interpellation om rättvisa åt föräldrar som väljer en annan väg

§ 251

Svar på interpellation om arvoden till kontaktpersoner

§ 252

Sammanträdets avslutning, ordförandens julhälsning

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 15 december 2005, kl. 13.30-16.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s) kl. 13.30-16.25 §§ 227-249
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 13.30-15.25 §§ 227-244
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s) kl. 13.50-16.45 §§ 228-252
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s) kl. 13.30-15.55 §§ 227-247
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s) kl. 13.30-15.55 §§ 227-247
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m) kl. 13.30-16.30 §§ 227-249
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) kl. 13.30-15.55 §§ 227-247
Peter Glimvall (m) kl. 13.30-16.25 §§ 227-247
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp) kl. 13.30-16.25 §§ 227-248
Inger Fölster (fp) kl. 13.30-15.55 §§ 227-247
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) kl. 13.30-16.20 §§ 227-248
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Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) kl. 14.50-16.15 §§ 235-252
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl. 13.30-16.10 §§ 227-248
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Siv Brorsson (s) kl. 13.30-13.50 § 227
Per-Anders Nygård (s)
Gert Olsson (s)
Margita Landehag (s) kl. 15.55-16.45 §§ 248-252
Anita Seaberg (s) kl. 15.55-16.45 §§ 248-252
Lisbeth Bengtsson (s)
Siv Holmberg (s)
Anders Ovander (m) kl. 15.55-16.45 §§ 248-252
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Inger Åkesson (kd) kl. 13.30-14.39 §§ 227-234
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Siv Brorsson (s) kl.13.50-16.25
Margita Landehag (s) kl. 13.30-15.55
Anita Seaberg (s) kl. 13.30-15.55
Kenneth Lejhall (s) kl. 13-30-16.25
Jeanette Petersson (s)
Anders Ovander (m) kl. 13.30-15.55
Eva Abramsson (m) kl. 13.30-16.00
Bengt Fröberg (m) kl. 13.30-15.50
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-14.30
Sven Wallfors (m)
Ingrid Hermansson (c) kl. 13.30-14.30
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-14.30
Tore Zetterqvist (kd)
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tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Bengt-Olof Karlsson och Laila Karlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 22 december 2005, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………. §§ 227-252
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………….….
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………………..….
Bengt-Olof Karlsson

Justerare

……………………………………………….….
Laila Karlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 december 2005 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
………………………………………
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§ 227
Sammanträdets inledning, utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium
Kommunfullmäktiges ordförande Patrik Hansson hälsar pristagarna välkomna och
delar ut prischeckar och blommor till följande:
Kulturpris 2005
För att Margareta Sjöberg med sitt personliga engagemang för Porslinsfabriken på
ett professionellt sätt förvaltar och sprider kunskap om en viktig del av Karlskronas
industridesignhistoria.
Margareta Sjöberg uttrycker stor glädje över priset som hon fått för arbetet
tillsammans med sina medarbetare.
Världsarvsstipendium 2005
Varvshistoriska föreningens repslageriprojekt får 2005 års Världsarvsstipendium på
35 000 kronor för sitt viktiga arbete med att återupprätta repslageritraditionen i
Karlskrona. Repslageriet på Lindholmen är att betrakta som världsarvets hjärta.
Priset hämtas av Lennart Pettersson och Jörgen Samuelsson.
Lennart Pettersson tackar kulturnämnden och kommunfullmäktige och tycker det är
roligt att Jörgen Samuelsson övertar och att yngre vill ta över ett hantverksyrke.
Hilleröd Byråds vandringspris 2005
Carolina Klüft, som tävlar för men bor i Karlskrona tar emot Karlskronaidrottens
samorganisations vandringspris för sina insatser vid VM år 2005. Hennes största
prestation under året var guld i sjukamp i VM i Helsingfors. Ordföranden framhåller
att Carolina är en förebild för många och dessutom engagerad för jordens utsatta och
fattiga barn.
Carolina Klüft berättar att hon nu tränar i USA och att det värmer med stöd från
Karlskronas medborgare. Hon gör alltid sitt bästa och njuter av idrotten.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Informationsenheten
Akten

6

2005.37.102

§ 228
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Håkan Quisth (s), har med skrivelse den 2 december 2005, från och med den 1
januari 2006 avsagt sig samtliga uppdrag (nämndeman vid Tingsrätten i Karlskrona,
ledamot i styrelsen för Affärsverken AB och Affärsverken Energi AB),
2. Ingegerd Quisth (s) har med skrivelse den 2 december 2005 avsagt sig uppdraget
som ledamot i äldrenämnden, samt
3. Ola Johansson (s) har med skrivelse den 11 december 2005 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Informationsenheten
De valda
Akten

2005.37.102

§ 229
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
kommunfullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Therese Nilsson (s) efter Anna Sandell
Utbildningsnämnden
Ersättare Sven Siwe (s) efter Lisa Marie Alexandersson
_______
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Akterna

§ 230
Anmälningsärenden
a) Miljö- och byggnadsnämndens beslut 051109 § 374 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av detaljplaner för del av Torstäva
14:2 m.fl. Stensnäset, Karlskrona kommun
b) Vårdförbundet Blekinge delårsrapport 050831
c) Sveriges kommuner och landsting cirkulär 2005:93 om handläggning av
medborgarförslag
d) Revisionens granskning av kraftvärme 051121
_______
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Akterna
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2005.627.730
2005.629.880
2005.643.210
2005.671.372
2005.686.332
§ 231
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om samordning av demensvården och förbättringar för de drabbade, av
Karin Brunsberg (m),
2. Medborgarförslag om lokaliseringen av ett ev. nytt stadsbibliotek/kulturhus, av
Lars Åkesson,
3. Medborgarförslag att fullmäktige seriöst debatterar möjligheten att återupprätta
Saluhallen på Gasverkstomten vid Fisktorget och att i stället placera det planerade
hotellet vid Lokstallarna, av Tanja Katarina Rebel,
4. Motion om en eventuell energikris, av Gunilla Ekelöf (fp), samt
5. Motion om att bygga en lekpark för barn med funktionshinder av Maria Persson
(c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsens för beredning.
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

2005.177.042

§ 232
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2005 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall.
Personalenheten har lämnat personalnyckeltal för samma period.
Kommunstyrelsen har, vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, för egen del
beslutat
1. att från kommunstyrelsens särskilda reserver tillföra idrotts- och fritidsnämnden
100 tkr från reserv för omklädningsrum Nättraby idrottsplats, samt 200 tkr från
reserv för bidrag till ungdomsverksamhet,
2. att från år 2006 tillförs idrotts- och fritidsnämnden en utökad budgetram med
totalt 700 tkr för att täcka ovanstående helårskostnader,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2005, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 166, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2005, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas.
Revisionen har med skrivelse den 13 oktober 2005 lämnat revisorernas bedömning
av delårsrapport januari-augusti 2005 med prognos januari-december 2005.
Bo Löfgren (fp) yrkar
1. att fullmäktige beslutar att delårsrapport från och med 2006 skall upprättas per den
30 juni i stället för den 31 augusti, samt
2. att uppdra till kommunstyrelsen att under en begränsad tidsperiod tillsätta en
parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp till att målinriktat leda kommunens övergripande
arbete för att minimera sjukfrånvaron.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 oktober 2005, § 156, återremitterat delårsbokslutet med revisionens skrivelse och Bo Löfgrens yrkanden.
Kommunledningsförvaltningen har den 2 november 2005 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att mot bakgrund av vad som framförs i de två bilagda skrivelserna avslå
framförda yrkanden, samt
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2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helåret
2005 att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

2005.64.106

§ 233
Uppföljning av åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona
Kommunstyrelsen beslöt den 15 mars 2005 att ett antal åtgärder skulle vidtas för att
öka tryggheten i centrala Karlskrona. Föreningslivet skulle erbjudas att mot ersättning nattvandra i centrala Karlskrona under tiden den 30 april till den 30 september
2005. Dessutom skulle till tillsynen av serveringsställen i centrala Karlskrona
intensifieras och de personer som alkohol- och drogpåverkade misshandlat eller
misshandlats skulle erbjudas kontakt med socialförvaltningens alkohol- och drogsektion. Kommunstyrelsen avsatte 150 tkr för ändamålet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 november 2005 lämnat
uppföljning av de åtgärder som vidtagits i ärendet samt beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 206, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i tre attsatser.
Maria Persson (c), Inger Åkesson (kd), Carl-Göran Svensson (m), Gerthie Olsson (s)
och Lars-Göran Forss (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att permanenta föreningsnattvandringarna,
2. att ansvaret för att arrangera föreningsnattvandringar åligger socialnämnden, samt
3. att bevilja socialnämnden 125 tkr ur kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda
behov för år 2006 och för efterföljande år inarbeta kostnaderna i socialnämndens
budget.
_______

15 december 2005 13

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

2005.177.041

§ 234
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005
Enligt kommunfullmäktiges beslut skall kommunstyrelsen månatligen inhämta uppgifter för en budgetutfallsprognos för helår 2005. Föreliggande rapport bygger på
erfarenheterna från tio av årets tolv månader.
Kommunledningsförvaltningen har den 18 november 2005 lämnat en sammanfattning av vilken framgår att årets kompletteringsbudget förutsätter att det ekonomiska
resultatet för kommunen som helhet skall bli positivt +24,6 mkr. Redan i augusti
konstaterades dock risk för betydande negativa avvikelser på bland annat äldrenämnden, socialnämnden, pensioner och skatteintäkter, varför kommunens budgetutfallsprognos i augusti pekade på ett årsresultat på endast +5,8 mkr. Nu föreliggande prognos efter oktober månads utgång är ännu något ogynnsammare och förutser
ett resultat om +0,6 mkr.
Den ogynnsammare oktoberprognosen jämfört med augustiprognosen förklaras
framför allt av lägre skatteintäkter och statsbidrag, otillräcklig reserv för löne- och
prisstegring, befarat ännu sämre utfall på bland annat socialnämnden, äldrenämnden
och bostadsanpassningsbidragen, vilket endast delvis motverkas av gynnsammare
prognos för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Prognosen bygger dessutom
på förutsättningen att ett antal omedelbara åtgärder vidtas inom verksamheterna,
vilket förvaltningscheferna efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och
kommunledningsförvaltningen åtagit sig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 211, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i två attsatser.
Jan Johansson (kd), Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s), Bo Löfgren (fp) och
Peter Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna ovannämnda förslag till åtgärder som syftar till att redan under
innevarande år så långt möjligt begränsa verksamhetens kostnader till det minskade
ekonomiska utrymmet, så att ett positivt årsresultat kan uppnås, samt
2. att anmoda nämnderna att redan nu vidta sådana mer långsiktiga åtgärder som gör
det möjligt för nämnderna att hålla de ekonomiska ramar för år 2006, som de
tilldelats av kommunfullmäktige den 23-24 november 2005.
_______
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Samtliga nämnder och bolag
Akten

§ 235
Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommun
För att Karlskrona kommun skall kunna växa och utvecklas som kommun måste vi
som arbetar i kommunen vara duktiga på att kommunicera och föra en dialog, både
med varandra, med kommunens invånare och andra som använder sig av våra
tjänster. Informationsverksamheten är av strategisk betydelse för att driva verksamheten i Karlskrona kommun mot uppsatta mål. Information är därför en naturlig del i
verksamheternas planer och beslut.
I Karlskrona kommun har förvaltningarna ett långtgående informationsansvar. Varje
förvaltning har egna regler och rutiner för både intern och extern information. Då
kraven på öppenhet och tillgänglighet i de kommunala verksamheterna hela tiden
ökar är det nödvändigt med gemensamma riktlinjer för information och kommunikation.
Detta förslag till policy bygger på de regler som redan finns i förvaltningarna och
har tagits fram i samråd med förvaltningscheferna. Policyn är samordnad med
kommunens grafiska profil och den ledningsplan för extraordinära händelser som
tidigare beslutats av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta informationspolicy för Karlskrona kommun, samt
2. att policyn skall gälla från och med den 1 januari 2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

§ 236
Investeringstillstånd för ny förskola på Hästö
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 91,
beslutat hemställa hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ny förskola på Hästö enligt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 februari 2005, § 21, meddelat
projekteringstillstånd för ny förskola på Hästö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2005, § 91, hemställt att
fullmäktige meddelar omedelbart investeringstillstånd för byggandet av ny förskola
på Hästö med 17 500 tkr inom investeringsanslag för nybyggnad av förskolelokaler,
ospecificerat.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2005, § 105,
beslutat om att etablera en ny förskola med fyra avdelningar på Hästö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2005, § 191, tagit ut
ärendet.
Tekniska förvaltningen har lämnat yttrande och beslutsförslag. Projekteringen är
avslutad, anbud infodrade och utvärderade och de totala kostnaderna är nu 15 900
tkr. Medel för åtgärderna tas ur investeringskonto nybyggnad förskolelokaler
ospecificerat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 225.
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att meddela omedelbart investeringstillstånd för byggandet av ny förskola på Hästö.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
AB Karlskronahem
Akten

2005.105.752

§ 237
Svar på motion om hemlösa i Karlskrona
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att fullmäktige skall ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att permanent inrätta ett genomgångsboende för hemlösa samt att beräkna kostnaderna för ett sådant.
Socialnämnden har vid sammanträde den 26 september 2005, § 100, föreslagit fullmäktige besluta att ge tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och
Karlskronahem i uppdrag att göra en förstudie och presentera alternativa lösningar,
samt att motionen därmed skall anses besvarad.
Socialförvaltningen har inför socialnämndens behandling av motionen tagit fram ett
underlag som dels beskriver att behov finns av ett genomgångsboende för hemlösa
samt att Karlskronahem uttalat sig positiva till att medverka till att fortsätta utreda
frågan om ett sådant boende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 215, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Eva-Britt Dahlström (s), Andreas Reinholdsson (kd) och Inga Lill Siggelsten Blum
(kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______
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Akten

2005.182.112

§ 238
Svar på medborgarförslag om namngivningsceremoni
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47,
av Eva Rönn. Förslaget innebär att Karlskrona kommun skall ha en namngivningsceremoni för dem som inte tillhör någon kyrka.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 augusti 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag, och skriver att namngivningsceremonin skulle kunna
likna den borgerliga vigselceremonin. Den regleras i äktenskapsbalken och
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare samt bestämmer tjänstgöringstiden. För
namngivningsceremoni finns ingen motsvarande särskild lagstiftning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2005, § 178, återremitterat
ärendet. Medborgarförslaget har därefter kompletterats med yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 216, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar återremiss.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2005.275.800

§ 239
Svar på medborgarförslag om ett idrottspolitiskt program
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71,
av Ingvar Gustavsson. Förslaget innebär att Karlskrona kommun tillsammans med
kommunens idrottsorganisationer tar fram ett idrottspolitiskt program.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 26 september 2005, § 52,
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att idrotts- och fritidsnämnden tar fram
ett idrottspolitiskt program enligt nämndens yttrande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2005.161.027

§ 240
Svar på medborgarförslag om fortbildning av personal inom skolan i
kris/konflikthantering
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28,
av Madeleine Brurak och Maria Halai. Förslaget vill fästa uppmärksamheten på det
fysiska våld som förekommer på skolorna och föreslår därför att några bland personalen på skolorna skall ges möjlighet att genomgå utbildning i konflikt/krishantering. Vidare föreslås att de som gått utbildningen, skall ges utrymme i sina tjänster
för att hjälpa de barn som är utsatta för våld samt dem som utövat våld.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 september 2005, § 90,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att lämpliga
åtgärder och angreppssätt skall göras inom rektorsområdena. Vid varje skola har
man olika förutsättningar och behov, detta gäller såväl klimatet i skolan och
ansvarsfördelning som personalens kompetensutvecklingsplaner. Generellt skall
dock fortbildningsprogram inom det förebyggande hälsoområdet ständigt ingå i det
programutbud som erbjuds. Medborgarförslaget är således inte i linje med grundpelarna för förvaltningens decentraliserade arbetssätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 218, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
Annicka Engblom (m) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Upphandlingsenheten
Akten

2005.351.511

§ 241
Svar på motion om säkra åkturer
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, § 89, av Maria
Persson (c). Motionären föreslår att fullmäktige skall besluta att vid skolskjutsupphandlingen kräva/rekommendera användning av headset vid bilkörning.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 september 2005, § 92,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden instämmer i motionärens yrkande och i
kommande upphandlingar kommer krav om användning av handsfree/headset finnas
med som ett säkerhetskrav. Detta krav bedömer nämnden inte vara kostnadsdrivande
i någon större omfattning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 219. föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Maria Persson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______
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Personalenheten
Akten

2003.43.029

§ 242
Svar på motion om förslagsverksamhet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2003, § 4, av Günter
Dessin (v). Motionären föreslår att det skall införas förslagsverksamhet i Karlskrona
kommun och att bra förslag skall belönas av kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 november 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag. Av skrivelsen framgår att kommunledningsförvaltningen
ställer sig mycket positiv till att arbeta med ständiga förbättringar både i egen i
övriga förvaltningars verksamheter. Detta arbete är redan i gång i de stora förvaltningarna bland annat genom de kvalitetsundersökningar som vi deltar i.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 220, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Günter Dessin (v), Tommy Olsson (kd) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Günter Dessins
m.fl. yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_______
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Upphandlingsenheten
Samtliga nämnder och bolag
Ekonomienheten
Akten

2005.288.020

§ 243
Svar på motion om upphandling av rättvisemärkt kaffe
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av Magnus
Manhammar (s) och Faraj Abu Iseifan (s). Motionärerna kräver att fullmäktige
rekommenderar att det kaffe som upphandlas av kommunens förvaltningar och bolag
skall vara Rättvisemärkt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av skrivelse framkommer bland annat att kommunen
idag har möjlighet att begära in pris även på Rättvisemärkt kaffe vid kommande
upphandlingar. Dock är det slutligen priset som blir avgörande. Då flera av våra
upphandlingar görs tillsammans med såväl de övriga Blekingekommunerna, som
med Landstinget, är det angeläget att vi har likartade krav från början. Karlshamns
kommun har i oktober månad behandlat en liknande motion med resultat att anbud
även skall tas in på Rättvisemärkt kaffe, samt att det är priset som slutligen får
avgöra.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 221, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunen vid kommande upphandlingar även skall begära in pris på
Rättvisemärkt kaffe, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Bo Löfgren (fp) med tillstyrkan av Jan Lennartsson (m) yrkar återremiss.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill återremittera ärendet röstar ja,
den som vill att ärendet skall avgörs idag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 33 ja-röster mot 38 nej-röster och fyra frånvarande att
ärendet skall återremitteras (minoritetsåterremiss) , voteringsprotokoll bilaga 1.
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Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______

15 december 2005 24

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2005.226.050

§ 244
Svar på motion om kommunförsäkring
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 47, av Björn
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna yrkar att Karlskrona
kommun omgående utreder möjligheterna till alternativa försäkringslösningar för
kommunen. Det kan vara att ansluta till ett redan existerande kommunsamarbete
eller att bilda ett eget kommunförsäkringsbolag tillsammans med kommuner i
Blekinge, Kronoberg och Kalmar, samt att Karlskrona kommun gör kommande
upphandling endast för ett år i taget för att möjliggöra övergång till bättre försäkringsalternativ så snart som möjligt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunens strategi vad gäller kommunförsäkring är
bland annat att följa vad som händer i de olika kommungemensamma aktiviteterna.
Först när det finns konkreta resultat av de gemensamma aktiviteterna är det möjligt
att bedöma fördelar och nackdelar. Det är samma strategi som tidigare valdes vad
gäller kommunupplåning och som resulterade i ett delägarskap i Kommuninvest.
Fullmäktige föreslås besluta att utreda möjligheterna till alternativa försäkringslösningar enligt den strategi som finns beskriven, samt att motionen härmed skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 222, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Yrkande
Mats Johansson (s) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2005.250.618

§ 245
Svar på motion om Prao i högstadiet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av Maria
Persson (c). Motionären yrkar att eleverna skall göra en utvärdering av sin PRAOplats så att man kan plocka bort de platser som är dåliga och att elever som ordnar
egna PRAO-platser skall få genomföra dem om det är möjligt.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2005, § 106,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden ansvarar för att studie- och yrkesvägledarna för och genomför utvärdering av elevernas praoplatser. Det kan dels vara
utvärdering av hur eleverna upplevt förberedelserna inför praktiktiden, dels en utvärdering av hur praktiken varit. Utvärderingarna har lett till att vissa arbetsplatser
tagits bort, exempelvis om de tagit mot fler praoelever än det fanns arbetsuppgifter
för.
Eleverna ges också möjlighet att själva ordna och nyttja praktikplatser. Främst sker
detta i år 9, men det förekommer också i år 8. Förutsättningen för att eleven skall få
ordna egen praoplats är att studie- och yrkesvägledaren vidtalas. En viktig del av
praktiken är att eleven får prova på så mycket som möjligt inom de sektorer som
finns för prao.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 223,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Yrkanden
Maria Persson (c) yrkar bifall till motionen.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Perssons yrkande
om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
_______
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§ 246
Frågor
1. Kent Lewén (fp) frågar tekniska nämndens ordförande om hämtning av
deponirester.
Percy Blom (s) svarar.
2. Bo Löfgren (fp) frågar äldrenämndens ordförande om eventuell flyttning av
Tullgårdens vårdcentral.
Peter Johansson (s) svarar.
_______
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Akten

2005.655.040

§ 247
Svar på interpellation om illojal konkurrens
Interpellation till kommunalrådet Mats Johansson om illojal konkurrens från Mikael
Andersson (fp).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 13 december 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Mikael Andersson (fp) och Mats Johansson (s).
_______

15 december 2005 28

Akten

2005.656.620

§ 248
Svar på interpellation om att flytta på mobbare
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande om att flytta på mobbare, från
Jan-Olof Petersson (fp).
Christina Mattisson (s) har med skrivelse den 12 december 2005 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp) och Christina Mattisson (s).
_______
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Akten

2005.658.266

§ 249
Svar på interpellation om skötsel av tätortsnära skogar
Interpellation till tekniska nämndens ordförande om skötsel av tätortsnära skog, av
Mats Lindbom (c).
Percy Blom (s) har med skrivelse den 12 december 2005 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c) och Percy Blom (s).
_______
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Akten

2005.657.611

§ 250
Svar på interpellation om rättvisa åt föräldrar som väljer en annan väg
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om rättvisa åt föräldrar
som väljer en annan väg, av Annicka Engblom (m).
Magnus Johansson (s) har med skrivelse den 5 december 2005 svarat från
interpellationen.
I debatten deltar Annicka Engblom (m), Magnus Johansson (s) och Mats Lindbom
(c).
_______
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Akten

2005.654.024

§ 251
Svar på interpellation om arvoden till kontaktpersoner
Interpellation till handikappnämndens ordförande om arvoden till kontaktpersoner
från Kent Lewén (fp).
Birger Wernersson (s) har med skrivelse den 13 december 2005 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet då handikappnämndens ordförande inte är närvarande.
_______
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§ 252
Sammanträdets avslutning med ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och önskar alla,
ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul och Ett Gott Nytt År.
Mats Johansson (s) önskar ordföranden en God Jul och avkopplande helg.
_______
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1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006
§1

Avsägelser av kommunala val

§2

Kommunala val

§3

Anmälningsärenden

§4

Inkomna motioner och medborgarförslag

§5

Inkomna interpellationer

§6

Svar på interpellation om arvoden till kontaktpersoner

§7

Försäljning av del av Karlskrona 6:50, Karlskrona kommun

§8

Begäran om folkomröstning i frågan om att bygga hotell på gasverkstomten

§9

Försäljning av fastigheter inom kv. Garvaren, Fregatten, Gullbernahult samt del av kv.
Psilander

§ 10

Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för 2005-2006 för
Karlskrona kommunkoncern

§ 11

Revidering av verksamhetsområdena avseende kommunalt VA på Aspö, Hasslö,
Karlskrona, Kättilsmåla, Nättraby, Rödeby, Sturkö och Torhamn

§ 12

Förslag till komplettering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

§ 13

Investeringstillstånd för diverse kompletteringar och förbättringar på Vodafone Arena
Rosenholm

§ 14

Svar på medborgarförslag om de stora förändringar som drabbat kommunal verksamhet

§ 15

Svar på motion om ett tryggare Kungsmarken/Sunnadal

§ 16

Svar på medborgarförslag om placering av Bautastenen och ”gamla fontänen"

§ 17

Svar på medborgarförslag om att vägbanan vid Saltsjöbaden måste repareras

§ 18

Svar på interpellation om redovisning av arbetsgivaravgifter på lönebeskeden

§ 19
Svar på interpellation om snöröjning på kommunens gator
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 2 februari 2006, kl. 13.30-16.55

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s) kl. 13-30-16.35 §§ 1-9
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
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Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl. 15.00-16.55 §§ 9-19
Tommy Olsson (kd) kl. 13.30-16.45 §§ 1-18
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl. 13.30-16.40 §§ 1-13
Björn Gustavsson (mp)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s) kl. 13.30-15.00 §§ 1-8
Kjell Johansson (s) kl. 15.15-16.66 §§ 9-19
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Lennart Hansson (c)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Kjell Johansson (s) kl. 13.30-15.15
Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Margita Landehag (s)
Anita Seaberg (s)
Kenneth Lejhall (s)
Jeanette Petersson (s)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-15.30
Sven Wallfors (m)
Börje Dovstad (fp)
Tore Zetterqvist (kd)
José Espinoza B (mp)

tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Laila Karlsson
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Utses att justera

Veronica Lahte och Jan Lennartsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 9 februari 2006, kl. 08.15

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 1-19
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………….
Veronica Lahte

Justerare

………………………………………………
Jan Lennartsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 februari 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
………………………………………….
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Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
Akten

5

2006.1.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Anna-Karin Svensson (c), Attanäs, har med skrivelse den 21 december 2005
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för centern, samt
2. Gösta Georgsson (s), Åslättsvägen 2, 370 24 Nättraby, har med skrivelse den 11
januari 2006 avsagt sig uppdraget som nämndeman i Blekinge Tingsrätt.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Informationsenheten
De valda
Berörd nämnd
Länsstyrelsen Blekinge län
Valberedningens ordförande
Akten

6

2006.1.102

§2
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige följande till
och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
ledamot Filip Issal (fp) efter Kerstin Ekberg Söderbom
ersättare Åsa Thelning (fp) efter Filip Issal
Kulturnämnden
ersättare Lars Karlsson (c) efter Kerstin Frändebo
Vårdförbundet Blekinge
ersättare Per-Erik Karlsson (fp) efter Kerstin Ekberg Söderbom
_______
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Akterna

7

2003.446.214
2005.393.214
2005.570.214
2004.494.214
2005.708.106
§3
Anmälningsärenden
A. Länsstyrelsens beslut 051202 att lämna överklagande utan bifall och fastställa
kommunfullmäktiges beslut 040923 om att anta detaljplan för fastigheterna
Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4
B. Länsstyrelsen beslut 051220 att inte pröva kommunens beslut såvitt avses
prövning enligt 12 kap 1 § PBL om ändring av detaljplaner för del av Torstäva
14:2 m.fl. Stensnäset, Trummenäs
C. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 051214 § 413 att anta upphävande av del
av detaljplan för Fjärdsjömåla, Karlskrona kommun
D. Länsstyrelsens beslut 060102 att inte pröva kommunens beslut 051214 om
upphävande av detaljplan för visst område kring Flymens kapell i Fjärdsjömåla
samhälle såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
E. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 051214 § 410 att anta detaljplan för Aspö
5:57
F. Länsstyrelsens beslut 060102 att inte pröva kommunens beslut 051214 att anta
detaljplan för Aspö 5:57 såvitt avses prövning enligt 12 kap 1 § PBL
G. Landstinget Blekinge 051219 om uppsägning av avtalet om Blekinge FoUenhet

_______
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Akterna

8

2005.672.820
2006.24.030
2006.22.800
2006.32.809
2006.41.620
2006.40.101
2006.39.024
2006.35.512
2006.55.200
2006.62.512
§4
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om Bastasjö rekreationsområde från Sven Svensson,
2. Motion om energipolitiskoffensiv, strategisk inriktning för att minska
oljeberoendet m.m. av Mats Lindbom (c),
3. Medborgarförslag om flyttning av Pressbyråkiosken från Wämöparken till
Hoglands Park från Carl Carlsson,
4. Medborgarförslag om sponsring av idrottsanläggningar genom budgivning från
Filip Issal,
5. Motion om ökat antal timmar skolgymnastik, av Richard Jomshof (sd),
6. Motion om minskning av antalet ledamöter i fullmäktige, av Richard Jomshof
(sd),
7. Motion om lönesättning till högre chefer, av Richard Jomshof (sd),
8. Medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö från Magnus Jönsson,
9. Motion om – Bygg mera med trä, av Jörgen Johansson (c), samt
10. Medborgarförslag om övergångsställe Borgmästarekajen vid Lokstallarna och
Blekingegatan från Ann-Louise Nilsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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9

Akten

§5
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kustkommunernas bristande
beredskap vad gäller sanering vid inträffad oljekatastrof till havs, av Bo Löfgren
(fp).
_______
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Akten

10

2005.654.024

§6
Svar på interpellation om arvoden till kontaktpersoner
Interpellation till handikappnämndens ordförande den 2 december 2005 från Kent
Lewén (fp).
Birger Wernersson (s) har med skrivelse den 13 december 2005 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005, § 251, då
ordföranden inte var närvarande.
Vid dagens sammanträde återkallar Kent Lewén interpellationen.
_______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringschefen
Ekonomienheten
Akten

11

2006.9.253

§7
Försäljning av del av Karlskrona 6:50, Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 7 december 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Butiken Små Hjärtan är belägen utmed Ronnebygatan centralt
på Trossö. Lokalerna är emellertid för små för att företaget skall kunna utvecklas
och företaget har därför kontaktat kommunen för att få köpa en tomt för att bygga
och etablera en ny butik.
Efter diskussion har parterna funnit att en tomt utmed den utbyggda norra delen av
Järavägen vore lämplig. Tomten är belägen mittemot de befintliga företagen med
bland annat Kinnarps utmed Järavägen i ett obebyggt kvarter. Föreslagen tomt är
på ca 4600 kvm vilket även möjliggör samlokalisering med annan butik enligt
önskemål. Tekniska förvaltningen har i ärendet samrått med både samhällsbyggnadsförvaltningen och lantmäteriet, vilka inte hade någon erinran mot den
föreslagna försäljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 11, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att försälja del av Karlskrona 6:50 om ca 4600 kvm till Små Hjärtan i Karlskrona
AB (org.nr 556550-0427) för 920 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Nätverket
Akten

12

2005.617.844

§8
Begäran om folkomröstning i frågan om att bygga hotell på gasverkstomten,
Trossö
Protestlistor med mer än 2800 namn har överlämnats till Karlskrona kommun med
krav om folkomröstning avseende ett hotellbygge på gasverkstomten. Listorna
innehåller namnteckningar, namnförtydligande och telefonnummer till de protesterande.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Gasverkstomtens användning enligt detaljplanen är en
fråga om myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen som enligt prop.
1993/94:188 s 51 inte kan bli föremål för folkomröstning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 12, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå begäran om folkomröstning i frågan om att bygga hotell på gasverkstomten, Trossö, Karlskrona.
Yrkanden
Björn Gustavsson (mp), Günter Dessin (v), Camilla Persson (v), Inga Lill
Siggelsten Blum (kd) och Bo Löfgren (fp) yrkar bifall till folkomröstning och
avslag till kommunstyrelsens förslag.
Mats Johansson (s), Mats Lindbom (c), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson
(kd), Jan Lennartsson (m), Gunilla Ekelöf (fp), Gerthie Olsson (s) och Kent Lewén
(fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Gustavssons
m.fl. yrkande om bifall till folkomröstning, och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Gustavssons m.fl. förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 61 ja-röster mot nio nej-röster och fem frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.

2 februari 2006

Reservation
Ulf Hansson (v) reserverar sig till förmån för yrkande om folkomröstning.
Således beslutar kommunfullmäktige
att avslå begäran om folkomröstning i frågan om att bygga hotell på
gasverkstomten, Trossö i Karlskrona.
_______
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Tekniska kontoret
Ekonomienheten
tf VD Karlskrona Moderbolag
Ekonomi- och finanschefen
AB Karlskronahem
Fastighetsbolaget Gullberna KB
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

14

2006.10.253

§9
Försäljning av fastigheter inom kv. Garvaren, Fregatten, Gullbernahult samt
del av kv. Psilander
Kommunfullmäktige har den 28 november 2002, § 164, beslutat om en försäljningsstrategi för Fastighetsbolaget Gullberna KB. Kommunfullmäktige har vidare
den 25 mars 2004, §§ 41 och 42 beslutat att investeringar inom Rosenholmsområdet skall finansieras genom försäljning av fastigheter. En försäljning innebär att
kommunkoncernens lånebelastning minskar vilket skapar utrymme för andra
investeringar. Vidare minskar den risk nuvarande uthyrningar medför. Positivt är
också att en ny fastighetsaktör kan etablera sig i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 december 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 13, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i fem attsatser.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Karl-Gösta Svenson (m), Tommy Olsson (kd), Kent Lewén
(fp) och Karin Brunsberg (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (v) och Camilla Persson (v) yrkar avslag till kommunstyrelsens
förslag.
Jan Johansson (kd), Björn Gustavsson (mp), Mats Lindbom (c) och Inga Lill
Siggelsten Blum (kd) yrkar återremiss med ny förhandling för att lyfta ut ärendet
om Lampfabriken.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall avgöras
idag röstar ja, den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 58 ja-röster mot nio nej-röster, tre som avstod och fem
frånvarande att ärendet skall avgöras idag, voteringsprotokoll bilaga 2.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot Dessins
avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Karl-Anders Holmquist (c), Lennart
Hansson (c), Andreas Reinholdson (kd), Jan Johansson (kd), Evy Andréasson (kd)
och Björn Gustavsson (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att förlänga avtalstider för hyresavtal för
kommunal verksamhet enligt bilaga 5,
2. att försälja dels fastigheten kv. Garvaren 25 till ett belopp av 16 200 000 kronor,
dels del av Karlskrona 2:1 och 5:24 till ett belopp av 100 000 kronor och dels del
av kv. Psilander 58 till ett belopp av 115 000 000 kronor till Fastighetsbolaget
Amazun AB,
3. att uppdra åt Fastighetsbolaget Gullberna KB att genomföra försäljningen av
fastigheterna kv. Gullbernahult 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27
och 31 till Fastighetsbolaget Amazun AB till ett belopp av 55 000 000 kronor,
4. att via AB Karlskrona Moderbolag ge AB Karlskronahem ägardirektiv att sälja
fastigheterna kv. Fregatten 15, kv. Garvaren 24 och kv. Gullbernahult 14, 15, 28
och 29 till Fastighetsbolaget Amazun AB till ett belopp av 178 700 000 kronor.
samt
5. att medge kommunstyrelsen att tillfälligt göra ett avsteg i den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn i syfte att kunna förtidsinlösa lån på ett kostnadseffektivt sätt med anledning av försäljningarna.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Akten

16

2006.11.109

§ 10
Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för 20052006 för Karlskrona kommunkoncern
Enligt måldokument för nämnder och styrelser i Karlskrona kommuns arbete med
etnisk mångfald 2003-2006 skall alla
• årligen upprätta integrationsplan med mätbara mål i samband med
budgetarbetet
• redovisa måluppfyllelse och utvärdering i april månad till
kommunstyrelsens integrationsberedning, sam
• kommunstyrelsen skall redovisa samtliga handlingsplaner för
kommunfullmäktige i juni månad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 15, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna utvärderingar av integrationsplaner för 2004 samt reviderade
integrationsplaner för 2005,
2. att uppdra till nämnder och styrelser som inte inkommit med redovisning, att
inkomma med utvärderingar för 2004 och planer för 2005, samt
3. att uppmana nämnder och styrelser att i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut, inkomma med utvärderingar av integrationsplaner för 2005 och reviderade
planer för 2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

17

2005.682.340

§ 11
Revidering av verksamhetsområdena avseende kommunalt VA på Aspö,
Hasslö, Karlskrona, Kättilsmåla, Nättraby, Rödeby, Sturkö och Torhamn
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 114 föreslagit
att fullmäktige skall besluta att revidera verksamhetsområden avseende kommunal
VA. Utbyggnad av VA har skett i rubricerade tätorter. För att VA-lagen skall gälla
mellan abonnenterna och kommunen skall fastigheterna ligga inom kommunens
verksamhetsområde. Ett antal områden har dessutom byggts ut där företag och
föreningar äger VA-näten under några år. Dessa områden läggs inte in i verksamhetsområdena förrän kommunen övertagit ledningarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 16, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att revidera verksamhetsområdena avseende kommunalt VA på Aspö, Hasslö,
Karlskrona, Kättilsmåla, Nättraby, Rödeby, Sturkö och Torhamn enligt bilagor 1-8.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

18

2005.574.003

§ 12
Förslag till komplettering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2005, § 97, hemställt att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att komplettera 18 § i
allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun så att den nya
lydelsen blir: När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer. Hund får inte vistas på salutorg under pågående
torghandel, i hamnområden där livsmedel eller förpackningar till livsmedel
hanteras och/eller förvaras, på till allmänt begagnande upplåtna lekplatser eller
begravningsplatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 20, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att komplettera 18 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun varvid den nya lydelsen blir:
När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress
och telefonnummer. Hund får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i
hamnområden där livsmedel eller förpackningar till livsmedel hanteras och/eller
förvaras, på till allmänt begagnande upplåtna lekplatser eller begravningsplatser.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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VD Arenabolaget
Fastighetschefen
Ekonomienheten
Akten

19

2002.272.210

§ 13
Investeringstillstånd för diverse kompletteringar och förbättringar på
Vodafone Arena Rosenholm
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 december 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen har
tillsammans med verksamheten och föreningar gått igenom behovet av kompletteringar i Vodafone Arena Rosenholm och lämnat förslag till åtgärder. Den totala
kostnaden inklusive projektering, byggherrekostnader samt oförutsett beräknas
uppgå till 1 500 000 kronor.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 10 januari 2006 tillstyrks förslaget med
tillägg:
1. att tekniska förvaltningen finansierar detta genom en intern omfördelning av
investeringsanslagen, samt
2. att kommunledningsförvaltningen får täcka de tillkommande driftskonsekvenserna inom given ram för år 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 21, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd med 1 500 000 kronor för kompletteringar och
förbättringar på Vodafone Arena Rosenholm,
2. att tekniska förvaltningen finansierar detta genom en intern omfördelning av
investeringsanslagen, samt
3. att kommunledningsförvaltningen får täcka de tillkommande driftskonsekvenserna inom given ram för år 2006.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

20

2005.253.100

§ 14
Svar på medborgarförslag om de stora förändringar som drabbat kommunal
verksamhet
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71,
av Gunnar Augustinsson. Förslaget tar upp fyra frågor som rör den politiska
organisationen och kostnaden för den.
1. att antalet ledamöter i fullmäktige minskas till 69 eller färre. Det tyngst vägande
skälet för detta är minskade kostnader för kommunen.
2. att antalet kommunalråd minskas till tre mot dagens fyra.
3. att kommunen skall sänka partistödet till riksgenomsnittet.
4. att en samordning skall ske så att en heltidspolitiker inte kan få ersättning vid
sidan av sitt huvuduppdrag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 november 2005, på
uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, svarat följande:
1. Här ställs en förhållandevis liten besparing mot ett minskat antal förtroendevalda
politiker. För att skapa bredd och göra politiken mer mänsklig behöver det finnas
många förtroendevalda, inte minst för att skapa ett brett kontaktnät med de
människor som bor runt om i kommunen.
2 och 3. Dessa båda punkter har fastställts efter partiöverläggningar. En ändring
kräver nya överläggningar och sådana kan genomföras efter valet 2006.
4. Sedan ett par år tillbaka tillämpar Karlskrona kommun den principen och det
innebär i praktiken att ett kommunalråd som sitter i Region Blekinges styrelse inte
har någon extra ersättning för det. Detta är en fråga som varje kommun själv bör få
avgöra utifrån sina förutsättningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 22, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslagets punkt 1, 2 och 3, samt
2. att anse medborgarförslagets punkt 4 besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

21

2004.82.823

§ 15
Svar på motion om ett tryggare område Kungsmarken/Sunnadal
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, § 22, av
Ann-Charlotte Svensson (s), Motionären föreslår:
1. att skogspartierna mellan Sunnadalsskolan och omgivande bostadsområde
snarast röjs upp
2. att motionsslinga runt Kungsmarken iordningsställs
3. att motionsslingan förses med elljus, samt
4. att ovanstående genomförs oavsett vem som är markägare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 113, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Under 2004 genomfördes en omfattande röjning av de
delar av området mellan Kungsmarken och Sunnadal som ligger under tekniska
förvaltningens ansvar. Samtidigt röjdes längs motionsslingan. Medel för att förse
motionsslingan med belysning finns inte upptagna i vare sig förvaltningens
investeringsbudget eller ekonomiska långtidsplanering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 23, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att motionen härmed är besvarad, samt
2. att klippning av gräs och röjning av sly, närmast slingan och på den öppna
platsen där slingan möter stigen som går ner mot Björkhaga, görs samtidigt som
gräset i sluttningen från Kungsmarksplan upp mot Månstenen klipps.
Ann-Charlotte Svensson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

22

2004.353.310

§ 16
Svar på medborgarförslag om placering av Bautastenen och ”gamla
fontänen”
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2004,
§ 104, av Inge Lindholm. Förslaget innebär att Bautastenen, som har en ganska
undanskymd plats i Wämöparken, flyttas tillbaka till Hoglands park. Den gamla
fontänen som tidigare var placerad i korsningen framför Skandiabiografen bör
sättas upp på Fisktorget.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 110, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden svarar bland annat att Bautastenen med
”Blekingesången” flyttades 1945 från sin plats vid norra entrén i Hoglands Park till
Wämöparken. Motivet var att stenen ansågs utgöra ett främmande inslag och att
den dessutom hindrade inblick i parken. När Wämöparken öppnades 1910 var
tanken att skapa en hembygdspark med Skansen som förebild. Wämöleden, som
utgör etapp 1, av ett planerat nät av stadsvandringsleder, utgår från Wämöparken.
Bautastenen synes väl platsa i Wämöparken.
Fontänen som en gång stod i korsningen Borgmästaregatan – Ronnebygatan och
som avlägsnades för ca 50 år sedan, finns inte längre kvar i kommunens förvar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 24, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

23

2005.166.512

§ 17
Svar på medborgarförslag om att vägbanan vid Saltsjöbaden måste repareras
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, §
28, av Gun Olausson. Förslaget är att vägbanan vid Saltsjöbaden måste repareras
då det är riskabelt som cyklist eller fotgängare att vistas på denna väg p.g.a. hålor i
vägbanan. Eftersom det inte finns något gatlyse blir det extra besvärligt i mörker.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 109, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att framförda synpunkter kommer att
beaktas inför planerade beläggningsarbeten 2006, varvid behovet kommer att
prövas mot andra angelägna objekt. Kommunen har, som väghållare, att tillse att
trafikanter inte skadas på grund av dåligt vägunderhåll och lagar kontinuerligt
skador i asfalten i avvaktan på att ny toppbeläggning skall kunna prioriteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 25, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

24

2005.696.024

§ 18
Svar på interpellation om redovisning av arbetsgivaravgifter på lönebeskeden
Interpellation den 15 december 2005 till kommunalrådet Mats Johansson (s) från
Karin Brunsberg (m).
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 23 januari 2006 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Karin Brunsberg (m) och Mats Johansson (s).
_______
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Akten

25

2006.43.314

§ 19
Svar på interpellation om snöröjning på kommunens gator
Interpellation den 17 januari 2006 till tekniska nämndens ordförande från CarlGöran Svensson (m).
Percy Blom (s) har med skrivelse den 20 januari 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Carl-Göran Svensson (m) och Percy Blom (s).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006
§ 20

Ny ersättare i kommunfullmäktige

§ 21

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 22

Kommunala val

§ 23

Anmälningsärenden

§ 24

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 25

Avtal om uppbyggnad av Frivilliga resursgrupper (FRG) i Karlskrona kommun

§ 26

Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2005

§ 27

Kommunalt bidrag för hemsändning av dagligvaror

§ 28

Yttrande över ”Slutrapport från Region Blekinge 2006+”¨

§ 29

Revidering av ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken,
djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, strålskyddslagen,
tobakslagen samt övrig verksamhet t.ex. uppdragsverksamhet”

§ 30

Investering i ny förskola i Rödeby (Johannesberg 1:1)

§ 31

Exploateringskalkyl för detaljplan för del av Bastasjö, Karlskrona kommun

§ 32

Exploateringskalkyl för detaljplan på Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad)

§ 33

Exploateringskalkyl för detaljplan del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö)

§ 34

Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona kommun – antagande

§ 35

Detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad och området vid färjeläget) – antagande

§ 36

Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö) – antagande

§ 37

Svar på motion om dagbarnvårdares rätt att räkna in egna barn i barngrupperna

§ 38

Svar på medborgarförslag om vägbelysning vid Saltsjöbaden

§ 39

Svar på motion om gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle

§ 40

Svar på motion om gångbana längs riksväg 28 i Holmsjö

§ 41

Svar på medborgarförslag om Rödeby badanläggning

§ 42

Svar på motion om ”Handelshamnens utveckling i en medborgardialog”

§ 43

Svar på motion om ”Stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan”

§ 44

Frågor

§ 45

Svar på interpellation om kustkommunernas bristande beredskap vad gäller sanering vid
inträffad oljekatastrof till havs

§ 46

Svar på interpellation om kunskapsnivån i våra kommunala grundskolor

§ 47 Svar på interpellation om uteblivet stöd till brottsoffer
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 30 mars 2006, kl. 13.30-17.00

Beslutande

Ordförande
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Magnus Manhammar (s) kl. 13.30-16.15 §§ 20-45
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s) kl. 13.30-16.10 §§ 20-43
Walla Carlsson (s) kl. 13.30-16.10 §§ 20-43
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m) kl. 13.30-16.30 §§ 20-45
Ann-Louise Trulsson (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Peter Glimvall (m) kl. 13.30-16.45 §§ 20-46
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) inte §§ 32 och 35 pga jäv
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
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Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl. 13.30-16.45 §§ 20-46
Camilla Persson (v)
Richard Jomshof (sd) kl. 13.30-16.10 §§ 20-44
Henrik Wachtmeister (mp) kl. 13.30-16.20 §§ 20-45
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Christer Sandström (s)
Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s) kl. 16.10-17.00 §§ 44-47
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 16.15-17.00 §§ 46-47
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s) kl. 13.30-16.15 §§ 20-45
Lennart Svensson (s)
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp) kl. 14.00-17.00 §§ 29-47
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-15.40 §§ 20-41
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Mats Crambé (s)
Per-Anders Nygård (s) kl. 13.30-16.15
Kenneth Lejhall (s) kl. 13.30-15.55
Siv Holmberg (s)
Jeanette Pettersson (s)
Eva Abramsson (m) kl. 13.30-16.15
Anna Ottosson (m)
Tore Zetterqvist (kd) kl. 13.30-16.15

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Eva Röder och Jan Johansson
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Justeringens tid och plats
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 6 april 2006 kl. 13.30

……………………………………………. §§ 20-47
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

………………………………………………..
Eva Röder

Justerare

………………………………………………..
Jan Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 april 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………….
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5

§ 20
Ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Blekinge län har den 20 februari 2006 utsett Camilla Jonsson till ny
ersättare för centerpartiet i kommunfullmäktige.
Ordföranden hälsar Camilla Jonsson välkommen.
_______

30 mars 2006

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
Akten

6

2006.1.102

§ 21
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Karl Sundberg (s) har med skrivelse den 12 mars 2006 avsagt sig uppdragen
som revisor i Karlskrona revision, Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra
Blekinge, Kruthusen företagsfastigheter AB och Gullberna KB fastighetsbolaget,
2. Jörgen Rosell (v) har med skrivelse den 22 mars 2006 avsagt sig uppdragen som
ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i handikappnämnden,
3. Lennart Rydén (s) har med skrivelse den 22 mars 2006 avsagt sig uppdraget som
ersättare i äldrenämnden, samt
4. Ninja Persson (v) har med skrivelse den 23 mars 2006 avsagt sig uppdraget som
ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______

30 mars 2006

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
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2006.1.102

§ 22
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande utser fullmäktige följande till och med
den 31 december 2006:
Affärsverken Karlskrona AB
Ledamot Lena Ryge (s) efter Håkan Quisth
Ersättare Åke Svensson (s) efter Lena Ryge
Affärsverken Energi AB
Ersättare Morgan Mattsson (s) efter Håkan Quisth
Sydost Energi AB
Ersättare Åke Svensson (s) efter Håkan Quisth
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Samuel Bothén (kd) efter Stefan Gullbing
Ersättare Margareta Olin Mattsson (c) efter Kerstin Frändebo
Nämndemän
Nämndeman Ewa Lengstedt (s) efter Håkan Quisth
Nämndeman Tommy Öhlin (v) efter Gösta Georgsson
Äldrenämnden
Ledamot Inge Elmström (s) efter Ingegerd Quisth
Ersättare Jonas Nilsson (s) efter Inge Elmström
Kulturnämnden
Ledamot Ulf Lundh (c) efter Kerstin Frändebo
Ersättare Lars Karlsson (c) efter Ulf Lundh
_______
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2003.447.214
2006.141.007
2006.44.214
2006.503.214

§ 23
Anmälningsärenden
a. Regeringsbeslut 060202 att avslå överklagande i fråga om detaljplan för del av
Mo 3:1 Rödeby, Karlskrona kommun (miljö- och byggnadsnämndens beslut
den 8 september 2004 § 310)
b. Naturvård i samhällets tjänst från Naturvårdsverket 060306
c. Revisionens uppföljning 060227 av tidigare granskningar (utsänd)
d. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060308 § 90 att enligt KF:s delegationsbeslut anta detaljplan för del av Verkö 3:25, upprättad i december 2005 och
reviderad i februari 2006
e. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060308 § 86 att enligt KF:s delegationsbeslut anta detaljplan för del av Hästö 2:2 m.fl.
_______
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2006.135.869
2006.136.534
2006.138.299
2006.139.531
2006.152.058
2006.163.455
2006.177.533
2006.179.141
2006.185.730
2006.184.730
2006.191.753
2006.192.776
§ 24
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om graffitivägg centralt i Karlskrona, Svante Möller,
2. Medborgarförslag om bredband till alla byar och mindre samhällen av Mats
Palmgren,
3. Medborgarförslag om fler gratistoaletter öppna kvällstid på Ronnebygatan, av
Micaela Persson,
4. Medborgarförslag om sänkta bussbiljettpriser för studerande och ungdomar, av
My Stranne,
5. Medborgarförslag om livsmedelspolicy för upphandling av råvaror till
kommunens kök, av Claes Gustafsson,
6. Motion om öppettiderna på Bubbetorps avfallsanläggning, av Tommy Olsson
(kd),
7. Motion om alkobommar i Verkö hamn i anslutning till färjeterminalen, av Bo
Löfgren (fp),
8. Medborgarförslag om Kasino till Karlskrona, av Fillip Issal,
9. Motion om inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt”, av Evy Andréasson (kd),
10. Motion om olika äldregruppers behov av vård, stöd och boende, av Jan
Johansson (kd),
11. Motion om stöd till Brottsofferjouren (BOJ) i Blekinge, av Mats Lindbom (c),
samt
12. Motion om vård i livets slutskede och inrättande av Hospice, av Mats Lindbom
(c).
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Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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1996.318.166

§ 25
Avtal om uppbyggnad av Frivilliga resursgrupper (FRG) i Karlskrona
kommun
Kommunfullmäktige beslöt den 23 maj 1996 § 71 att godkänna ett avtal mellan
Karlskrona kommun och Karlskrona Civilförsvarsförening att bland annat uppdra
åt föreningen att bygga upp hemskyddsorganisationen i kommunen. Enligt lagen
(1994:1720) om civilt försvar skall varje kommun organisera denna beredskapsorganisation, som således egentligen inte är aktiv i fredstid.
Sedan dess har en väl motiverad förskjutning av synsättet att hantera fredskriser
kontra beredskapshändelser skett. Inte minst har tillkomsten av lag (2002:833) om
extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting med ett nytt
nationellt krishanteringssystem medverkat till detta synsätt i takt med att senaste
försvarsbeslutet fastlägger en anpassningstid av 10 år för kommuner. Detta har
medfört att aktualiteten att utbilda och vidmakthålla hemskyddsorganisationerna
inte varit speciellt angelägen.
I samverkan har Krisberedskapsmyndigheten och Sveriges Civilförsvarsförbund i
gengäld arbetat fram en ny organisation, som kan användas av kommunerna vid en
extraordinär händelse. Organisationen har fått namnet Frivilliga resursgrupper
(FRG) och bygger på att de som ingår i grupperna rekryteras från frivilliga med
speciell kompetens, som kommunerna kan ha användning av. Ex.vis; Frivilliga
Automobilkåren, Sveriges Lottakår, Frivilliga radioorganisationen m.fl.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2006, § 36, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna bilagda avtal upprättat mellan Karlskrona kommun och Karlskrona
Civilförsvarsförening för perioden 1 mars 2006 – 28 februari 2007,
2. att uppdra åt beredskapshandläggren att avropa och följa upp arbetsinsatser
enligt avtal, samt
3. att finansiering sker genom statsbidrag för krishantering.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.94.042

§ 26
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2005 för Karlskrona
kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 februari 2006 lämnat
förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2005.
Under hela 2000-talet, med vissa avvikelser, har kommunen haft som princip att
nämnders överskott får behållas i nämndens kapital, och samtliga underskott
kompenserats av kommunkassan. Eftersom nämnden inte kan ianspråkta det egna
kapitalet, så överförs årets tillskott till kommunkassan, eftersom underskott
kommer att täckas av densamma. Detta har ingen resultatpåverkan för nämnderna,
och påverkar inte de medel som nämnderna har till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 45, för egen del
beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2005 och överlämna detta till kommunens
revisorer, samt
2. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2005 till 2006 i enlighet med
nämnders förslag.
--Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 45, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn- och ungdomsnämnden
Den positiva avvikelsen med 1,7 mkr överförs till kommunkassan i sin helhet
(år 2000 täcktes 5,3 mkr av kommunkassan).
Handikappnämnden
Den positiva avvikelsen med 2,7 mkr överförs till kommunkassan i sin helhet
(senast år 2004 kompenserades underskott fullt ut).
Idrotts- och fritidsnämnden
Den positiva avvikelsen med 0,4 mkr överförs till kommunkassan i sin helhet.
Kulturnämnden
Den negativa avvikelsen med 0,2 mkr täcks av kommunkassan.

30 mars 2006

13

Miljö- och byggnadsnämnden
Den positiva avvikelsen med 0,4 mkr överförs till kommunkassan i sin helhet.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag med 0,9 mkr täcks av
kommunkassan.
Socialnämnden
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg på 2,0 mkr
täcks av kommunkassan.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om 3,0 mkr täcks av kommunkassan.
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Den positiva avvikelsen med 1,3 mkr överförs till kommunkassan.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Det positiva utfallet med 0,4 mkr balanseras i ny räkning hos tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Den negativa avvikelsen med 0,3 mkr täcks av kommunkassan.
Äldrenämnden
Den negativa avvikelsen med 7,7 mkr täcks av kommunkassan.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder
Den positiva avvikelsen med 3,5 mkr återförs till kommunkassan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.85.150

§ 27
Kommunalt bidrag för hemsändning av dagligvaror
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2006 lämnat
bakgrund, övervägande och förslag till beslut. Under 2000 gjorde kommunledningsförvaltningen en översyn av hemsändningssystemet i kommunen och kommunfullmäktige beslutade om en höjning av bidraget och om vissa ändringar i
reglerna för bidrag. Det kommunala bidraget för hemsändning av dagligvaror i
glesbygd i Karlskrona kommun har sedan 1 januari 2001 varit 60 kronor per hemsändning.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att en justering av hemsändningsbidragets
storlek bör göras. Syftet med det kommunala hemsändningsbidraget är sedan tidigare angivet till ”att ge landsbygds- och skärgårdsbefolkningen en tillfredsställande dagligvaruförsörjning”. Bidraget utgör en del för att skapa nödvändiga förutsättningar för att behålla och utveckla landsbygden och dess service. Reglerna för
beviljande av bidrag som ändrades vid senaste översynen bedöms som aktuella och
föreslås vara oförändrade.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 51, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att kommunens hemsändningsbidrag höjs till 100 kronor per hemsändning från
och med den 1 maj 2006,
2. att den beräknade merkostnaden på ca 75 000 kronor för år 2006 (majdecember) skall rymmas inom kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens
tilldelade budgetram för år 2006, samt
3. att finansiering av förändring för år 2007 slutgiltigt får prövas i samband med
kommande budgetberedning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.633.001

§ 28
Yttrande över ”Slutrapport från Region Blekinge 2006+”
Rubricerade rapport är den 21 november 2005 översänd på remiss till kommunfullmäktige i Karlskrona kommun. Remissyttranden skall vara Region Blekinge
tillhanda senast den 3 april 2006.
Regionfullmäktige beslöt den 1 december 2004 att tillsätta en parlamentarisk
utredning om inriktningen av Region Blekinges verksamhet och organisation från
och med den 1 januari 2007. Regionstyrelsen tillsatte utredningen Region Blekinge
2006+ den 26 januari 2005.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 mars 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 52, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att till Region Blekinge avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens reviderade förslag.
Yrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar ändring i ”Den politiska organisationen”
1. att 3:dje stycket - för närvarande är regionstyrelsens liksom nämndernas
sammanträden offentliga- stryks,
2. att sista stycket ändras till ”Det bör övervägas om styrelsen skall bestå av 11
ledamöter och ELVA ersättare”, samt
3. tilläggsyrkande – att Karlskrona kommun belyser behovet av att någon på
kansliet har huvudansvar för att jämställdhets- och miljömålen också blir en del
i alla frågor som Region Blekinge hanterar.
Karl-Gösta Svenson (m) och Karin Brunsberg (m) yrkar avslag under rubriken
”Huvudmannaskapet” om att Blekingetrafiken skall övergå från att vara ett
aktiebolag till att bli förvaltning i Region Blekinge.
Mats Johansson (s) yrkar avslag på Gyberg-Karlssons ändrings- och tilläggsyrkanden samt avslag till K-G Svensons yrkande.
Mats Johansson (s) med tillstyrkan av Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åsa GybergKarlsson ändringsyrkanden 1 och 2. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot KarlGösta Svensons yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag och att avslå
Gyberg-Karlssons tilläggsyrkande.
Reservationer
Günter Dessin (v), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Camilla Persson (v) och Ulf Hansson
(v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att till Region Blekinge avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens reviderade förslag.
_______
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2004.448.406

§ 29
Revidering av ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt
miljöbalken, djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och
miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, samt övrig verksamhet, t.ex.
uppdragsverksamhet”
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 februari 2006, § 59,
beslutat föreslå kommunfullmäktige att revidera rubricerade taxor.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 53, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken,
djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, strålskyddslagen,
tobakslagen samt övrig verksamhet t.ex. uppdragsverksamhet”, även omfattar
kostnader för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen på sätt som bland annat
följer av SLV:s föreskrifter (LIVSFS 2005:23) 2 kap §§ 3 och 4,
2. att timavgiften för prövning och kontroll enligt livsmedelslagen med tillhörande
förordningar likställs med övriga avgifter inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet, det vill säga med en timavgift på 715 kronor, samt
3. att timtaxan för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen tillämpas från och
med den 1 april 2006.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m), Mats Lindbom (c) och Kent Lewén (fp) yrkar att
timtaxan fastställs till 610 kronor plus index samt i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till CarlGöran Svenssons m.fl. ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Svenssons
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Hans-Göran Håkansson (fp), Karl-Gösta Svenson (m), Rune Andersson (m), Eva
Ottosson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Anders Ovander (m), Karin Brunsberg
(m), Lars-Göran Forss (m), Carl-Göran Svensson (m), Karl-Gustaf Johansson (m),
Peter Glimvall (m), Annicka Engblom (m), Kent Lewén (fp), Eva Röder (fp), Inger
Fölster (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena Hjort (fp), Anna
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Ekström (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Lennart Hansson (c), KarlAnders Holmquist (c), Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd), Inga Lill Siggelsten
Blum (kd), Andreas Reinholdson (kd), Jan Johansson (kd) och Evy Andréasson
(kd).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken,
djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, strålskyddslagen,
tobakslagen samt övrig verksamhet t.ex. uppdragsverksamhet”, även omfattar
kostnader för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen på sätt som bland annat
följer av SLV:s föreskrifter (LIVSFS 2005:23) 2 kap §§ 3 och 4,
2. att timavgiften för prövning och kontroll enligt livsmedelslagen med tillhörande
förordningar likställs med övriga avgifter inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet, det vill säga med en timavgift på 715 kronor, samt
3. att timtaxan för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen tillämpas från och
med den 1 april 2006.
_______
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2005.281.291

§ 30
Investering i ny förskola i Rödeby (Johannesberg 1:1)
Barn- och ungdomsnämnden har den 31 augusti 2005, § 68 gett tekniska nämnden
i uppdrag att projektera en ny förskola i Rödeby. Denna projektering är nu avslutad
och dessutom har anbud inhämtats och utvärderats.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2006, § 1, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om medel för byggande av förskolan och att meddela
omedelbart investeringstillstånd.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 februari 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kostnaden för att uppföra rubricerade förskola med
fyra avdelningar har beräknats till 16,2 miljoner kronor. Kostnaden blir relativt hög
beroende på dels att den nu valda tomten medför vissa dyra planlösningar, dels att
inkomna anbud ligger på en förhållandevis hög nivå. Investeringen är tänkt att
finansieras ur den i investeringsbudgeten upptagna särskilda och ospecificerade
reserven för nybyggnation av förskolelokaler (17,2 mkr i budget år 2006 och 29
mkr i budget år 2005).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 54, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 16 200 000 kronor för byggnation av en ny förskola i Rödeby
(Johannesberg 1:1),
2. att täcka denna investering genom en motsvarande disposition ur den särskilda
investeringsreserven i budget 2006 för nybyggnation av förskolelokaler, samt
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
projektet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.109.251

§ 31
Exploateringskalkyl för detaljplan för del av Bastasjö
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har den 13
februari 2006 upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerat planförslag. Till underlag ligger förvaltningens och dess avdelningars exploateringskostnader. Förslaget har tillstyrkts efter förslag till justering vid allmänna utskottets
sammanträde den 7 februari 2006
Planförslaget är under antagande och det är angeläget att en exploatering sker då
efterfrågan på tomter inom stadsbygden, som Bastasjö får anses tillhöra, är stor.
Utbyggnaden av gata, VA etc. medför ökade drifts- och underhållskostnader för
förvaltningen vilket bör beaktas i framtida budgetar. Om medel beviljas för
exploateringen beräknas den kunna påbörjas senare i vår, under förutsättning att
planen vinner laga kraft.
Planen medger en byggnation av området med 113 tomter och då friliggande
sådana, där den sökande är fria att själv välja hustyp och inte vara bunden av någon
byggintressent. Därtill finns tomt avsatt för en förskola med fyra till fem avdelningar och en tomt för särskilt boende.
Bostadsområdet är delat på två områden och utbyggnad kommer att ske i två
etapper med början för det västra delområdet. Det är möjligt att etapperna tidsmässigt griper in i varandra. Kryddgatan byggs om under denna exploateringstid.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2006, § 37, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovannämnda område för småhus i Bastasjö samt att anslå
erforderliga 43 185 000 kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande
köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Mats Lindbom (c) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.145.251

§ 32
Exploateringskalkyl för detaljplan på Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt
området kring färjeläget)
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har med
skrivelse den 14 mars 2006 översänt upprättat förslag till exploateringskalkyl för
rubricerat planförslag. Till underlag ligger förvaltningens och dess avdelningars
exploateringskostnader, planförslaget är under antagande.
Planområdet är beläget nordost om färjeläget på Norra Aspö och omfattar Aspö
5:68, 5:237 m.fl. fastigheter samt färjeläget och del av Madviksvägen. Större delen
av området som är föreslaget för bostadsexploatering ägs av kommunen. En
exploatering är möjlig att påbörja i år under förutsättning att planen vinner laga
kraft och att medel beviljas.
Närmast färjeläget föreslår planen ca 12 radhus eller parhus med genomsikt mot
vattnet mellan huskropparna och längre in i bostadsområdet finns ett område med
sedvanlig villakaraktär med friliggande småhus, elva kommunala och tre privata
tomter. Söder om lokalgatan föreslås ett kvarter med ganska tätt friliggande grupphus på små tomter, vilket möjliggör för en samlad bebyggelse för t.ex. seniorboende i en eventuell flerbostadsform. En tomt söder om lokalgatan reserveras för
skol- och centrumändamål. Planberedskapen är önskvärd om det blir aktuellt med
exempelvis ny förskola, läkarstation, kommersiell service etc. I planförslaget ingår
en upprustning av färjeläget på Aspö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 55, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovannämnda område på Aspö samt att anslå erforderliga 10 690 000
kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande köpeskillingar och
anläggningsavgifter.
Jäv
Jan-Olof Petersson (fp) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.146.251

§ 33
Exploateringskalkyl för detaljplan del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö)
Tekniska förvaltningen, genom mark- och exploateringsavdelningen, har med
skrivelse den 14 mars 2006, upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för
rubricerade planförslag.
Planen har tagits fram som ett led av att efterfrågan på tomter för småhusbebyggelse har ökat inom kommunen. Planområdet är beläget på norra Ringö och i
anslutning till befintliga bostadsområden. Området är på ca 11 ha och utgörs av en
stor obebyggd höjdplatå och marken ägs till huvudsak av kommunen. Planen
medger en byggnation med 35 småhus. Därutöver ges några enskilda fastigheter
möjlighet till ny byggnation. Infrastrukturen är inte utbyggd inom området men
kommunal va-försörjning samt elförsörjning finns i anslutning till området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 56, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovan nämnda område för småhus vid norra Ringö samt att anslå
erforderliga 14 090 000 kronor för exploateringen att senare täckas av inflytande
köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda sakägare
Akten

23

2005.238.214

§ 34
Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m.fl. - antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 412,
hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för Bastasjö. Det finns ett stort
behov att skapa attraktiva tomter för bostadsbebyggelse i Karlskrona kommun.
Tomter med närhet till större natur- och skogsområden är attraktiva för många.
Syftet är att skapa cirka 110 nya tomter för naturnära bostadsbebyggelse. Ett planprogram har varit föremål för samråd under våren 2005. Det har därefter vidareutvecklats efter inkomna synpunkter. Marken inom planområdet ägs av Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2006, § 38, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Bastasjö, Del av Avelsgärde 1:3 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Miljö- och byggnadsnämnden
Berörda sakägare
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

24

2005.361.214

§ 35
Detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt området kring färjeläget) –
antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 411,
föreslagit fullmäktige besluta att anta rubricerade plan. Huvuddelen av planområdet är exploaterat sedan tidigare, samtidigt som värdefulla naturpartier sparats.
Området innehåller inte förorenad mark eller byggande i vattenområdet. Det ligger
nära kommunikationer och innebär inget av de i miljöbalken särskilt utpekade
ändamålen.
Mot bakgrund av att det finns önskemål om små bostäder i markplan, lämpliga för
äldre människor vilka inte längre orkar eller klarar av att bo i villa med stor trädgård, fick samhällsbyggnadsförvaltningen 2001 i uppdrag att inleda detaljplanearbetet för Aspö Mad, på ett område som tidigare varit militärförläggning. I planuppdraget ingick även färjeläget, vilket är i behov av en tydligare utformning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 57 föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt området kring
färjeläget), Karlskrona kommun, Blekinge län.
Jäv
Jan-Olof Petersson (fp) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Yrkande
Camilla Persson (v) yrkar ändring i planbeskrivningen där texten ”Söder om
lokalgatan föreslås ett kvarter med ganska tätt liggande grupphus på små tomter”
ändras till ny text ”Söder som lokalgatan föreslås ett kvarter som i första hand i sin
helhet reserveras för seniorboende”. Vidare ändring i meningen ”Planens syfte
med radhus och grupphusområdet är att möjliggöra för seniorboende”. Följande
stryks i samarbete med en exploatör samt hela efterföljande mening.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till
Perssons yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Perssons
ändringsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Reservation
Camilla Persson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att antaga detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt området kring
färjeläget), Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda sakägare
Akten

26

2005.216.214

§ 36
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö) – antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 417,
föreslagit fullmäktige att anta rubricerade detaljplan.
Karlskrona kommun har en positiv befolkningsutveckling. I dagsläget råder brist
på kommunala tomter för enskilt byggande. Efterfrågan på tomter inom stadsbygden är mycket stor. Den norra platån på Ringö är ett utbyggnadsområde för
bostäder/småhus i kommunens översiktsplan från 2002. Förslaget har även stöd i
kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Förslaget syftar till att skapa kommunala villatomter i en attraktiv miljö, nära havet
och relativt nära Karlskrona centrum. Befintliga privata bostadsfastigheter inordnas i den nya bebyggelsestrukturen. Större delen av planområdet ägs av Karlskrona
kommun. Den norra delen av området utgörs av privatägda bostadsfastigheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 58, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för del av Lyckeby 1:1 m.fl. (norra Ringö) Karlskrona
kommun.
Yrkanden
Günter Dessin (v) och Camilla Persson (v) yrkar återremiss.
Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Günter Dessin (v), Camilla Persson (v), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Ulf Hansson
(v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen för del av Lyckeby 1:1 m.fl. (norra Ringö) Karlskrona
kommun.
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

27

2005.346.609

§ 37
Svar på motion om dagbarnvårdares rätt att räkna in egna barn i
barngrupperna m.m.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, § 89, av
Tommy Olsson (kd). Motionären vill att dagbarnvårdare skall få räkna in sina egna
barn i barngruppen och få likvärdig ersättning för dem. Motionären betonar vikten
av att kommunen har ett utbud av barnomsorg så att föräldrar kan välja den form
som passar dem och deras barn bäst. Detta skulle vara mer förenligt med likställdhetsprincipen än dagens system.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 117,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget i motionen kan
innebära deltidslösningar som är jämförbart med en kommunal vårdnadsersättning.
Motionen ger inte en klar bild av om man avser dagbarnvårdare enbart för egna
barn eller om man avser att det skall ställas krav på att även ta emot andra barn i
barngruppen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 februari 2006, § 39, föreslagit
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkande
Tommy Olsson (kd), med tillstyrkan av Maria Persson (c), Inga Lill Siggelsten
Blum (kd), Kent Lewén (fp), Henrik Wachtmeister (mp) och Markus
Alexandersson (s), yrkar återremiss.
Annicka Engblom (m) och Jan Johansson (kd) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar kommunfullmäktige
att återremittera ärendet.
_______

30 mars 2006

Tekniska nämnden
Akten

28

2005.167.512

§ 38
Svar på medborgarförslag om vägbelysning vid Saltsjöbaden
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005,
§ 28, av Lena Wernersson Carlén. Förslaget är att gatubelysning sätts upp längs
Saltsjöbadsvägen för att öka trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade
trafikanter.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2006, § 3, föreslaget att
fullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till att
nämnden prövar förslaget i samband med investeringsbudget för 2007 som
innehåller flera angelägna projekt av trafiksäkerhetskaraktär.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 59, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Tekniska nämnden
Akten

29

2005.173.512

§ 39
Svar på motion om gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av
Jörgen Johansson (c). Motionären vill att Karlskrona kommun verkar för att
Vägverket bygger en gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2006, § 4, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Vägverket har lämnat yttrande den 21 juni 2005 och skriver att
en utbyggnad av gång- och cykelbanor finansieras via en regional transportplan
som hanteras av Region Blekinge, som även prioriterar och beslutar om vilka
objekt som skall genomföras. Vägverket anger vidare, att på grund av andra angelägna objekt inom länet, finns gång- och cykelvägen inte upptagen för utbyggnad
fram till år 2009. När den slutligen kan byggas beror på medelstilldelningen och
hur Region Blekinge prioriterar objekten i länet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 60, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Tekniska nämnden
Akten

30

2005.137.512

§ 40
Svar på motion om gångbana längs riksväg 28 i Holmsjö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av Lena
Hjort (fp). Motionären vill att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast
uppvakta Vägverket i syfte att få en trafiksäkrare miljö i Holmsjö samhälle. Som
skäl anförs ökad trafikbelastning inte minst trafik med tunga fordon och att det
därmed finns behov av en gångbana.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 januari 2006, § 5, föreslagit
fullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till Vägverkets
yttrande, daterat den 21 juni 2005, att en utbyggnad av gångbanor finansieras via
en regional transportplan som hanteras av Region Blekinge, som även prioriterar
och beslutar om vilka objekt som skall genomföras. På grund av andra angelägna
objekt inom länet finns ingen gångbana upptagen för utbyggnad fram till år 2009.
När en gångbana kan byggas beror på medelstilldelningen och hur Region
Blekinge prioriterar objekten i länet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 61, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

31

2005.481.822

§ 41
Svar på medborgarförslag om Rödeby badanläggning
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2005,
§ 133, av Johan Swahn. Förslaget är att utebadet blir bättre genom att bygga en
mindre lekplats, skaffa rutschkana, ändra prissättning och förbättra omklädningsrummen.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 januari 2006, § 8, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att på Rödeby utebad
finns idag en volleybollplan, en stor grönyta för bollspel och en kiosk med möjligheter till boklån.
En lekplats kräver mycket stora investeringar och framförallt ett gediget underhåll.
Rutschbana har funnits men med den mängd barn som finns ute, anser förvaltningen att säkerhetsaspekter sätts åt sidan. Förbättring av omklädningsrum följer
kommunens underhållsplan och våren 2005 målades insidan av byggnaden.
Prissättningen ändrades den 1 augusti 2004 för samtliga av förvaltningens anläggningar. Det finns s.k. 10-kort och säsongskort både halvår och helår. Höjningen för
bad är 5 kr/bad, ingen höjning har skett år 2005 och ingen är planerad för år 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

Kommunledningsförvaltningen
Akten

32

2005.601.550

§ 42
Svar på motion om Handelshamnens utveckling i en medborgardialog
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005, § 180,
av Kent Lewén (fp). Motionären yrkar att kommunen tar fram alternativa inriktningsförslag för den framtida utvecklingen inom olje- och handelshamnens områden i en djup medborgardialog som avslutas med en kommunal folkomröstning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 februari 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Det syfte motionären har med en folkomröstning tillgodoses med syftet med den planeringsprocess som föreskrivs i plan- och bygglagen.
Folkomröstningsinstitutet har i denna process stora risker ur demokratisynpunkt,
då utfallet – lika litet som ett avtal – kan binda en prövning av den framtida användningen av mark och vatten genom den speciallagstiftning som plan- och bygglagen utgör. När folkomröstningsinstitutet skall användas, fordras en genomtänkt
och väl avgränsad och definierad frågeställning. Annars är risken stor att man
lämnar utrymme för såväl manipulation som vida tolkning av resultatet.
I kommunens översiktsplan har fullmäktige år 2002 tagit ställning till
Handelshamnen som ett utvecklingsområde. Hur en omvandling skall ske, är som
framgått ovan en process som lämpligast bedrivs utifrån plan- och bygglagens
regelverk. Det pågår för närvarande en bred diskussion och försök med nya former
för medborgarinflytande, som fångats upp i arbetet med revidering av plan- och
bygglagen och som kommunen tar till sig.
I den aktuella frågan har miljö- och byggnadsnämnden behandlat ett programutkast
för Handelshamnen och beslutat inleda en tidig dialog om områdets framtida omvandling. För handelhamnen gäller dock at området ingår i riksintresset för kulturminnesvården samt ligger inom avgränsningen för världsarvet. Frihetsgraden för
utformningen av den framtida stadsbilden är således inte alltför stor. Dessa begränsningar gäller inte för Oljehamnen. Det kan därför vara väl så intressant att
inleda förutsättningslös medborgardialog om detta område. Genom att markavtalen
löper till år 2009 innan någon förändring av markanvändningen kan ske, finns en
väl tilltagen tid för allmänhetens delaktighet i en sådan process.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 63, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Kent Lewén (fp), med tillstyrkan av Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd),
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Henrik Wachtmeister (mp), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Andreas Reinholdson (kd),
Jan-Olof Petersson (fp) och Richard Jomshof (sd), yrkar bifall till motionen
Gerthie Olsson (s), med tillstyrkan av Carl-Göran Svensson (m), yrkar återremiss.
Kent Lewén (fp) yrkar avslag till återremissyrkandet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras, och finner att ärendet skall återremitteras.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall avgöras
idag röstar ja, den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 46 nej-röster mot 26 ja-röster och tre frånvarande att
ärendet skall återremitteras, voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Hans-Göran Håkansson (fp), Kent Lewén (fp), Eva Röder (fp), Inger Fölster (fp),
Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena Hjorth (fp), Anna Ekström
(fp), Margareta Rodin (fp), Börje Dovstad (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen
Johansson (c), Karl-Anders Holmquist (c), Maria Persson (c), Tommy Olsson (kd),
Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Andreas Reinholdson (kd), Jan Johansson (kd),
Evy Andréasson (kd), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Ulf Hansson (v), José Espinoza B
(mp) och Henrik Wachtmeister (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______

30 mars 2006

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

34

2005.88.440

§ 43
Svar på motion om Stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Jan
Johansson (kd). Motionären vill att kommunen utreder möjligheterna att erbjuda
föräldrastöd i enlighet med motionens intentioner grundat på Folkhälsoinstitutets
rapport.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 januari 2006, § 2, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Ärendet har av remitterats till de förvaltningar som
handlägger frågor som rör barn och ungdomar, Med hänvisning till vad som framkommit av de olika förvaltningarnas yttranden och med de möjligheter som kan
finnas bör förutsättningarna för ett projekt på övergripande nivå utredas i samarbete mellan kommun, landsting, frivilligorganisationer m.fl. kring upplägg, finansiering och ansvarsfördelning som underlag för vidare beslut i ärendet.
Vid sammanträde med folkhälsorådets referensgrupp i januari 2006 framkom att
landstinget bedriver en bra föräldrautbildning baserad på en metod COPE
(COmmunity Parent Education) och att resurser finns inom landstinget för att
utveckla och bedriva denna verksamhet även framöver. Professionalitet krävs för
att arbetet som redan är igång på några grundskolor i kommunen.
Med hänvisning till vad som framkommit och landstingets möjlighet och kunskap
bör de resurserna användas och fortsatt utvecklas i samarbete med kommunen som
sker idag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 64, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 mars 2006

§ 44
Frågor
Jörgen Johansson (c) frågar idrotts- och fritidsnämndens ordförande om
verkställighet av beslut från 1991 om att anlägga en tennisbana i Kättilsmåla.
Lena Ryge (s) svarar att det inte finns några planer på att anlägga rubricerade
tennisbana.
_______
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Akten

36

2006.73.400

§ 45
Svar på interpellation om kustkommunernas bristande beredskap vad gäller
sanering vid inträffad oljekatastrof till havs
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 2 februari 2006, § 5, av Bo Löfgren (fp).
Ärendet bordläggs då interpellanten inte är närvarande.
_______

30 mars 2006

Akten

37

2006.99.611

§ 46
Svar på interpellation om kunskapsnivån i våra kommunala grundskolor
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande den 20 februari 2006
från Karl-Gösta Svenson (m).
Magnus Johansson (s) har skriftligt besvarat interpellationen.
I debatten deltar Karl-Gösta Svenson (m), Magnus Johansson (s), Annicka
Engblom (m) och Jan-Olof Petersson (fp).
_______

30 mars 2006

Akten

2006.166.753

§ 47
Svar på interpellation om uteblivet stöd till brottsoffer
Interpellation till socialnämndens ordförande den 18 mars 2006 från Mats
Lindbom (c).
Jan-Anders Lindfors (s) har den 28 mars 2006 besvarat interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Jan-Anders Lindfors (s) och Ann-Louise
Trulsson (m).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2006
§ 48

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 49

Kommunala val

§ 50

Anmälningsärenden

§ 51

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 52

Inkomna interpellationer

§ 53

Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006

§ 54

Yttrande över förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge

§ 55

Tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer som har
uppehållstillstånd

§ 56

Ändring av tidigare beslut om ersättning till kontaktpersoner inom handikappomsorgen

§ 57

Avtal mellan Karlskrona kommun och Saltöhem AB om exploatering av detaljplan för
Flundran 3 m.fl. på Saltö

§ 58

Detaljplan för Flundran 3 m.fl. på Saltö, Karlskrona kommun – antagande

§ 59

Detaljplan för Järavägen del av Karlskrona 6:50 m.fl. – antagande

§ 60

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2006

§ 61

Svar på motion om familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona

§ 62

Svar på medborgarförslag om saluhall vid Lokstallarna/Gamla Långöbron

§ 63

Svar på motion om cykelbana längs Gamla Infartsvägen (Annebo-Bergåsa tågstation)

§ 64

Svar på motion om att trafiksäkra järnvägsövergången vid Wämö

§ 65

Svar på medborgarförslag om cykelväg Stora Vörta – Skärva

§ 66

Svar på motion om framtida satsningar på Vodafone Arena Rosenholm

§ 67

Svar på motion om Läsa-skriva-räkna-garanti

§ 68

Svar på motion om att göra skolan till en läskfri zon

§ 69

Svar på motion om minskning av antal ledamöter i fullmäktige

§ 70

Svar på motion om att ”adoptera” en äldre

§ 71

Svar på motion om utbetalning av semesterdagstillägg

§ 72

Svar på motion om kommunförsäkringar

§ 73

Svar på interpellation om beredskap för sanering vid inträffad oljekatastrof till havs

§ 74
Svar på interpellation om asbest i dricksvattnet
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 april 2006, kl. 13.30-17.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Peter Johansson (s) kl. 13.30-15.40 §§ 48-61
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s) kl. 13.30-16.35 §§ 48-67
Gerthie Olsson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Eva-Britt Dahlström (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Walla Carlsson (s) kl. 15.20-17.15 §§ 59-74
Bengt-Olof Karlsson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Magnus Johansson (s) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Annelie Svensson (s) kl. 13.30-16.50 §§ 48-67
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m) kl. 14.55-17.15 §§ 56-74
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m) kl. 13.30-16.55 §§ 48-71
Annicka Engblom (m) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp) kl. 13.30-16.35 §§ 48-67
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Andreas Reinholdson (ob)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Camilla Persson (v) kl. 13.30-17.00 §§ 48-72
Richard Jomshof (sd) kl. 13.30-16.50 §§ 48-69
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Åke Håkansson (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl. 13.30-15.40 §§ 48-61
Gert Olsson (s) kl. 13.30-15.20 §§ 48-58
Kenneth Lejhall (s) kl.15.40-17.15 §§ 62-74
Jeanette Petersson (s) kl. 15.40-17.15 §§ 62-74
Anders Ovander (m) kl. 13.30-14.55 §§ 48-55
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Kenneth Lejhall (s) kl. 13.30-15.40
Jeanette Petersson (s) kl. 13.30-15.40
Anders Ovander (m) kl. 14.55-16.20
Karl-Gustaf Johansson (m) kl. 13.30-16.45
Eva Abramsson (m) kl. 13.30-16.10
Sven Wallfors (m) kl. 13.30-16.45
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-16.10
Tore Zetterqvist (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Nadzija Medic och Eva-Britt Dahlström
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Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 4 maj 2006, kl. 13.30

……..……………………………………… §§ 48-74
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………
Patrik Hansson

Justerare

……………………………………………….
Nadzija Medic

Justerare

………………………………………………..
Eva-Britt Dahlström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 maj 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………
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Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
Akten

5

2006.1.102

§ 48
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Camilla Jonsson, Säby 19, 373 02 Ramdala har med skrivelse den 23 mars 2006
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för centerpartiet,
2. Bertil Reinholdsson har vis e-post den 24 april 2006 med omedelbar verkan sagt
upp uppdraget som ledamot för kristdemokraterna i Karlskronahems styrelse, då
han inte längre är partimedlem, samt
3. Andreas Reinholdson har via e-post sagt upp sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige från och med den 28 april 2006, då han inte längre är partiansluten till kristdemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Valberedningens ordförande
Berörd nämnd
De valda
Akten

2006.1.102

§ 49
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
kommunfullmäktige följande till och med den 31 december 2006:
Gullberna KB, Fastighetsbolag
Revisor Mats Nilsson (s) efter Karl Sundberg
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Revisor Mats Nilsson (s) efter Karl Sundberg
_______
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Akterna

7

2006.223.007
2006.217.102
2006.217.102

§ 50
Anmälningsärenden
A. Tekniska nämndens beslut den 28 mars 2006, § 30, om taxor för salutorg,
och annan offentlig plats m.m.
B. Revisionens granskning av sjukfrånvaron, bifogas handlingarna
C. Länsstyrelsen beslut 060404 om fördelning av mandat mellan valkretsarna i
Karlskrona kommun mandatperioden den 1 november 2006 – den 31 oktober
2010, bifogas handlingarna
D. Tackskrivelse till kommunfullmäktiges ordförande, från Sigvard Bengtsson,
KA 2 Museiförening för Rörligt Kustartilleri, för det heraldiska vapnet till
museét.
_______
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Akterna

8

2006.200.109
2006.203.462
2006.212.340

§ 51
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om väktare/ordningsvakter för patrullering i Karlskrona
centrum, av Filip Issal,
2. Motion om gratis vattenprover, av Maria Persson (c), samt
3. Motion om asbest i dricksvattenledningar, av Kent Lewén (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______

27 april 2006

Akten

2006.243.510

§ 52
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om trafiksituationen för
riksväg 28 och länsväg 122, av Jan Johansson (kd).
_______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

10

2006.165.042

§ 53
Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger
under löpande budgetår 2006 inhämta uppgifter för en traditionell budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport
bygger på erfarenheterna från årets första två månader.
Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2006 för kommunen som
helhet skall bli +23,6 mkr. En prognos efter februari månads utgång pekar mot ett
resultat om +6,9 mkr. Hänsyn har då emellertid inte tagits till effekter på realisationsvinster och finansnetto av pågående fastighetsförsäljning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 76, för egen del
beslutat
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 11 mkr för ökade årliga kostnader med
anledning av utbyggd förskoleverksamhet genom överföring av medel från
kommunstyrelsens reserv för utbyggnad av förskolan i årsbudgeten för 2006,
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden ökade investeringsmedel om 0,6 mkr för
utrustning och inventarier till fem förskoleavdelningar genom överföring av medel
från särskild reserv för utbyggnad av förskolan i 2006 års investeringsbudget,
3. att tillföra kommunstyrelsens projektbudget 0,5 mkr för projektet ”Hälsa på
arbetsplatsen” från kommunstyrelsens reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten
för 2006, samt
4. att tillföra kommunstyrelsens basbudget 14 mkr för verksamheten ”Vodafone
Arena Rosenholm” från kommunstyrelsen reserv för nämnda ändamål i årsbudgeten för 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 76, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda äldrenämnden och socialnämnden att snarast vidta sådana åtgärder
som innebär att befarade avvikelser från tilldelade ramar för år 2006 minimeras,
2. att uppdra till kommunstyrelsen att i fortsatt dialog med kommunens nämnder ta
fram mål och riktlinjer för de olika verksamheterna. Dessa skall fokusera på
resultat och upplevd kvalitet. Uppdraget skall redovisas till kommunfullmäktige i
samband med att kommunens budget för år 2007 beslutas. Härmed upphör
nuvarande uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för nämndernas verksamhet med
avseende på innevarande års budget, samt
3. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
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Yrkanden
Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp) och Karl-Gösta Svenson
(m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Nordin (m), Bo Löfgren (fp) och Jan Johansson (kd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anmoda äldrenämnden och socialnämnden att snarast vidta sådana åtgärder
som innebär att befarade avvikelser från tilldelade ramar för år 2006 minimeras,
2. att uppdra till kommunstyrelsen att i fortsatt dialog med kommunens nämnder ta
fram mål och riktlinjer för de olika verksamheterna. Dessa skall fokusera på
resultat och upplevd kvalitet. Uppdraget skall redovisas till kommunfullmäktige i
samband med att kommunens budget för år 2007 beslutas. Härmed upphör
nuvarande uppdrag att ta fram mål och riktlinjer för nämndernas verksamhet med
avseende på innevarande års budget, samt
3. att i övrigt godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Ekonomienheten
Akten

12

2005.572.701

§ 54
Yttrande över förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge
Direktionen för Vårdförbundet Blekinge (Vfb) har vid sammanträde den 20 oktober 2005 beslutat föreslå Vfb:s medlemskommuner ändringar i nu gällande förbundsordning. Förbundsordningen som bilagts har markeringar i fet och kursiv stil
där förändringar gjorts.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 mars 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 78, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att vårdförbundet ges möjlighet att genom separat avtal med berörda
medlemskommuner driva annan skolverksam när någon av medlemmarna så
beslutar,
2. att tillstyrka tillägg till § 1 med vara assistansgivare för medlemskommunerna,
3. att tillstyrka tillägg till § 1 med Elev- eller vårdplatser som
medlemskommunerna inte gör anspråk på ska kunna erbjudas kommuner
utanför länet eller andra intressenter,
4. att tillstyrka tillägg till § 4 med Revisorerna väljer sin ordförande inom
gruppen,
5. att avstyrka tilläggsförslaget i § 9, samt
6. att tillstyrka tillägg till § 13 med vad avser ledamöter i kommunens nämnder.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten
Integrationsverket
Akten

13

2006.46.133

§ 55
Tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer
som fått uppehållstillstånd
Integrationsverket har med skrivelse den 16 januari 2006 gjort en framställan om
att de vill teckna en tillfällig och särskild överenskommelse med kommunen om
ytterligare introduktionsplatser för år 2006. Med anledning av den tillfälliga lagen
om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut, som riksdagen beslutade om den
15 november 2005, kommer betydligt fler asylsökande att få uppehållstillstånd
2006 än tidigare år. Målet är att de som fått uppehållstillstånd så fort som möjligt
skall etablera sig på arbetsmarknaden och bli delaktiga i samhället.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 februari 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun och Integrationsverket har sedan
tidigare ett löpande avtal om mottagande med 100 personer per år.
Integrationsverket föreslår ett tillfälligt utökande med ytterligare 55 personer.
Karlskrona kommun har för 2004 och 2005 uppfyllt gällande avtal. Vid ett utökat
mottagande för 2006 finns behov av personalförstärkning med en vägledartjänst
inom flyktingintroduktionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 81, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att tillfälligt utöka mottagandet av flyktingar för 2006 med ytterligare 55 personer,
vilket blir totalt 155 personer.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar avslag.
Günter Dessin (v), Mats Johansson (s), Tommy Olsson (kd) och Kent Lewén (fp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Svensons
avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att tillfälligt utöka mottagandet av flyktingar för 2006 med ytterligare 55 personer,
vilket blir totalt 155 personer.
_______
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Handikappnämnden
Akten

14

2006.54.024

§ 56
Ändring av tidigare beslut om ersättning till kontaktpersoner inom
handikappomsorgen
Handikappnämnden har vid sammanträde den 8 februari 2006, § 1, lämnat yttrande
och beslutsförslag. I samband med budget den 7 september 2005 beslöt handikappnämnden att förändra ersättningen till kontaktpersoner. Totalt innebar beslutet en
kostnadsminskning om 2,9 mkr per år för handikappnämnden. Förändrade ersättningsnivåer var i enlighet med Svenska Kommunförbundets rekommendationer.
Fullmäktige fastställde den 23 november 2005 handikappnämndens beslut.
Förändringen av kontaktpersonernas ersättningar, som skulle gälla från den 1 januari 2006, har dock aldrig genomförts i praktiken. Kommunstyrelsen allmänna
utskott beslöt i januari månad att beslutet inte skulle verkställas, utan i stället avvakta en ny prövning. Handikappnämnden fick i uppdrag att återkomma till fullmäktige med ett nytt förslag till i princip oförändrade ersättningar och nämnden
skulle samtidigt genomföra en ny granskning och genomgång av beviljade
kontaktpersoner inom verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 mars 2006 lämnat
beslutsförslag i tre attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 82, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut i november 2005 om från år
2006 reducerade ersättningsnivåer till kontaktpersoner inom handikappomsorgen,
2. att i stället från den 1 januari 2006 fortsätta tillämpa jämfört med år 2005,
oförändrade ersättningsnivåer till kontaktpersoner inom handikappomsorgen, samt
3. att som följd av ovanstående beslut samtidigt utöka handikappnämndens
budgetram för år 2006 med 2 600 000 kronor att täckas genom en motsvarande
omdisponering av medel från den särskilda säkerhetsmarginalen i 2006 års budget.
Karl-Gösta Svenson (m), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och Kent Lewén (fp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

15

2006.220.251

§ 57
Avtal mellan Karlskrona kommun och Saltöhem AB om exploatering av
detaljplan för Flundran 3 m.fl. på Saltö
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 23 mars 2006 översänt rubricerade
ärende. Detaljplanen för Flundran 3 m.fl. på Saltö, Karlskrona kommun, är föremål
för antagande av kommunfullmäktige i Karlskrona.
Planområdet är på södra Saltö och omfattar i huvudsak det gamla fryshusområdet
med bl.a. fastigheterna Fryshuset 7 och Flundran 3. Planförslaget syftar till att
möjliggöra en omvandling av fryshustomten till bostäder. Saltöhem AB som äger
merparten av planområdet vill uppföra attraktiva bostäder i flerbostadshus.
Saltöhem kommer att svara för genomförandet av bostadsprojektet inkl. förvärv av
den mark och de fastigheter de inte äger inom planområdet, samt svara för åtgärder
och åtaganden som fordras för ett plangenomförande och vilka åtgärder framgår av
planförslaget med innehåll. Förslaget medger en byggnation med ca 170 lägenheter
fördelat på ca 132 bostadsrätter och ca 38 hyresrätter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 83, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande avtal varigenom kommunen bland annat överlåter ett
område om ca 3970 kvm av Saltö 2:1 till Saltöhem AB mot en mellanavgift av
4 200 000 kronor och ett deltagande från Saltöhem AB´s sida i utbyggnad av
infrastruktur med 4 000 000 kronor, samt
2. att beloppet om 4 000 000 kronor reserveras för utbyggnaden av gång och
cykelväg/cykelfält, trafikdämpande åtgärder m.m. på sträckan Saltöbron mot
Fisktorget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunens anslagstavla
Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda sakägare
Akten

16

2005.339.214

§ 58
Detaljplan för Flundran 3 m.fl. på Saltö, Karlskrona kommun - antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 mars 2006, § 85, för
egen del godkänt detaljplanen och hemställer att kommunfullmäktige beslutar anta
den. Verksamheten har upphört i det gamla fryshuset på Södra Saltö. Planförslaget
syftar till att möjliggöra en omvandling av fryshustomten till bostäder. Saltöhem
AB vill uppföra attraktiva bostäder i flerbostadshus. Befintligt isverk moderniseras
och flyttas från höjdplatån till hamnplanen längre söderut. Ett plåtslageri rivs och
en befintlig byggnad på hamnplanen ges byggrätt. Målet är att södra Saltö omvandlas till en ny variationsrik och spännande stadsdel med blandning av bostäder
och verksamheter.
De föreslagna bostäderna ligger på höjdplatån medan två mindre delområden
ligger på hamnplanen. Avståndet till Karlskrona centrum är 1,5 km. Marken inom
planområdet är dels privatägd och dels kommunägd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 84, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Flundran 3 m.fl. på Saltö, daterad januari 2006 och
reviderad i februari 2006.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m), Gerthie Olsson (s), Gunilla Ekelöf (fp) och Richard Jomshof
(sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Henrik Wachtmeister (mp) yrkar återremiss för att bättre bearbeta frågan om att
skapa billigare boenden och bättre redovisa hur plan relateras till helhetssyn av
centrala Karlskronas utveckling och de senaste studier som nyligen slutförts eller
håller på att slutföras.
José Espinoza (mp) och Camilla Persson (v) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunfullmäktige
att anta detaljplanen för Flundran 3 m.fl. på Saltö, daterad januari 2006 och
reviderad i februari 2006.
_______

17

27 april 2006

Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen Blekinge län
Berörda sakägare
Akten

18

2004.515.214

§ 59
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m.fl. – antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 februari 2006, § 52, för
egen del beslutat godkänna detaljplanen. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att
anta detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m.fl. i Karlskrona kommun,
daterad oktober 2005.
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att bygga ut Järavägen från
Vedebyskolans bollplan i norr och till cirkulationsplatsen vid Slottsbackens
köpcentrum i söder. Järavägen, som idag är en återvändsgata, byggs ut för att
minska trafikbelastningen på kringliggande gator, främst på Lyckebyvägen med
bostadsfastigheter och Vedebyskolans tillfart. Vägen planeras gå utmed östra
kanten av den nedlagda Gullbernadeponin. Ett nytt verksamhetsområde för handel
och kontor föreslås söder om Vedeby skola och daghemmet.
Kommunen äger största delen av marken inom planområdet. KF
Centrumfastigheter AB äger kvarteret Kommersen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 85, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m.fl. i Karlskrona
kommun, Blekinge län, daterad oktober 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Akten

19

2006.154.004

§ 60
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
mars 2006
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 mars 2006 lämnat beslutsförslag. Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: ”En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning”.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda lämnas vid
fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 86, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2003.537.106

§ 61
Svar på motion om familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2003, § 144, av
Annicka Englom (m). Motionären föreslår att nyårsfyrverkeri från Stakholmen
avfyras vid två olika tidpunkter, dels vid en tidigare tidpunkt på kvällen och dels
vid det traditionella tolvslaget. Skälet till förslaget är att göra arrangemanget
tillgängligt för så många kommuninvånare som möjligt och för familjer med små
barn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 8 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Vid fullmäktiges beredning av ärendet den 27 oktober
2005 återremitterades ärendet med uppdrag att göra en kostnadsberäkning av ett
fyrverkeri av mindre omfattning vid 18-tiden på kvällen, samt ett av större omfattning vid tolvslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 21 februari 2006 lämnat ett
kompletterande yttrande med kostnadsberäkning. Samhällsbyggnadsförvaltningens
föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 87, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Annicka Engblom (m), Tommy Olsson (kd), Mats Lindbom (c), Jan-Olof
Petersson (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Günter Dessin (v) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Annicka
Engloms m fl yrkande om bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka motionen röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 30 nej-röster, fyra som avstår och två
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Således beslutar kommunfullmäktige
att avslå motionen.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

22

2005.598.841

§ 62
Svar på medborgarförslag om saluhall vid Lokstallarna/Gamla Långöbron
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005, § 180, av Lasse Larsson. Förslagsställaren skriver bland annat att det bör
byggas en saluhall på den tidigare bensinstationens tomt vid Lokstallarna/Gamla
Långöbron. Det finns stora möjligheter att skapa en riktig turistmagnet för
Karlskrona då erfarenheten visar att just den typen av byggnader skapar ett sug och
ett stort intresse för just den kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 februari 2006, § 60,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Lidl Sverige har för avsikt
att bygga en livsmedelsbutik mellan Lokstallarna och Brohålan. En ansökan om
bygglov kom in i november 2005, och ansökan har stöd i en detaljplan som fastställdes i september 2005. Jernhusen har sålt området till Lidl och det pågår
lantmäteriförrättning för att bilda en fastighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 88, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.555.512

§ 63
Svar på motion om cykelbana längs Gamla Infartsvägen (Annebo-Bergåsa
tågstation)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005, § 152, av
Eva-Britt Dahlström (s). Motionären föreslår att tekniska nämnden får i uppdrag att
skyndsamt utreda hur man kan anlägga en cykelbana längs Gamla Infartsvägen,
delen Annebo – Bergåsa tågstation, samt att en eventuell cykelbana ges en tydlig
skyltning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2006, § 23, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Den i motionen föreslagna cykelbanan finns upptagen
i nämndens investeringsbudget med utförande 2006, med planerad förlängning
fram till Lindesnäs år 2007.
Utförandet planeras ske längs Gamla Infartsvägens västra sida för att möjliggöra
en anslutning mot Ekorrvägen samt över järnvägen mot Sunnanvägen. Beträffande
tydlig skyltning kommer cykelbanan att skyltas enligt gällande regler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 89, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2005.72.512

§ 64
Svar på motion om att trafiksäkra järnvägsövergången vid Wämö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av Gunilla
Ekelöf (fp). Motionären vill att tekniska förvaltningen får i uppdrag att trafiksäkra
rubricerade övergång. Trafiksituationen vid järnvägsövergången utanför Wämö
Center är idag under all kritik. Bland annat måste cykelbanor och trottoarer byggas
ut.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2006, § 24, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att följande åtgärder är
planerade för att förbättra trafiksituationen utanför Wämö Center: BlekingeTrafiken har planer på att, med stöd av statliga bidrag, bygga om busshållplatsen
på östra sidan (mot Wämö Center) så att den dels handikappanpassas och dels
förlängs norrut för att rymma fler bussar utan att infarten till Wämö Center blir
blockerad. Dessa åtgärder är planerade att genomföras under hösten 2006.
I kommunens budget för 2006 finns en mkr upptagna för att bygga gång- och
cykelväg mellan Wämö Center och Annebo. I samband härmed planeras
järnvägsövergången, i samråd med Banverket, att förbättras för cyklister.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 90, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (fp) med tillstyrkan av Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ekelöfs yrkande
om bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt Ekelöfs förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
_______
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2005.509.312

§ 65
Svar på medborgarförslag om cykelväg Stora Vörta – Skärva
Medborgarförslag väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005, §
152, av Lars Gustavsson. Förslaget är att kommunen måste ta sitt ansvar och bygga
färdigt cykelvägen mellan Stora Vörta och Skärva som Vägverket började planera
för ca 12 år sedan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2006, § 22, lämnat yttrande och beslutsförslag. I samband med breddning av E 22 till fyrfältighet mellan
Rosenholm och Nättraby planerade Vägverket även bygga gång- och cykelväg
mellan Trantorp (Skärva) och Nättraby. Kommunen har upprättat detaljplan som
efter överklagande i flera instanser nu vunnit laga kraft. Vägverket, som skall
finansiera gång- och cykelvägens utbyggnad, har i budget för 2006 anslagit 2,5
mkr. Kommunen har ansökt om förrättning hos lantmäteriet för att lösa markfrågorna.
För närvarande pågår förberedelser för entreprenadupphandling av gång- och
cykelvägen. Byggstart planeras ske i augusti 2006.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 92, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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2005.546.820

§ 66
Svar på motion om framtida satsningar på Vodafone Arena Rosenholm
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005, § 152, av
Mats Lindbom (c). Motionären föreslår att idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att samla idrottsföreningarna i Karlskrona och diskutera utvidgat idrottsutbyte
med flera av länderna kring Östersjön, att kontakt tas med representanter för olika
städer runt Östersjön, att våra framgångsrika idrottare tillfrågas om att vara
ambassadörer i detta rika utbyte och att sponsorer engageras m.m.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2006, § 13,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att förslagen
överensstämmer väl med såväl det arbete som pågår sedan många år som med
Karlskrona kommuns vision för Vodafone Arena Rosenholm. Idrotts- och fritidsförvaltningen har en internationellt ansvarig personal och medel för internationellt
arbete. Bidrag lämnas både till aktiviteter vid besök i annat land och vid utländskt
besök i Sverige.
Sedan 1995 finns UBC Commission on Sport inom det område som motionären
efterlyser. Baltic Summer Camp är en ny aktivitet från och med 2006, som är ett
sommarträningsläger för ungdomar i åldrarna 10-17 år och denna aktivitet är helt
inriktad på utbyte med vänorter och andra intresserade kring Östersjön.
Karlskrona Sport College är en annan möjlighet för att skapa utbyte av såväl
idrottande elever som lärare, idrottsledare m.fl, Arrangemang och aktiviteter bidrar
till att synliggöra Karlskrona kommun och att skapa sociala relationer och förståelse mellan människor, länder och idrotter. Arbetet bör fortsatt riktas mot verksamheter och anläggningar inom Karlskrona kommun och navet för detta arbete är
Vodafone Arena Rosenholm.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 93, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.499.600

§ 67
Svar på motion om Läsa-skriva-räkna-garanti
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2005, § 133, av
Jan-Olof Petersson (fp). Motionären föreslår att barn- och ungdomsnämnden får i
uppdrag att inrätta en läsa-skriva-räkna-garanti i enlighet med motionen, att nämnden inrättar sommarkurser för elever i de första årskurserna som har behov av extra
undervisning i svenska, samt att dessa sommarkurser leds av lärare med särskild
utbildning i att lära barn läsa och skriva.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 februari 2006, § 17,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att elevers
garanterade rätt till stöd är en angelägen och prioriterad ambition. Enligt rådande
styrdokument finns en lagstadgad garanti i enlighet med det förslag motionen ger
uttryck för vad gäller en garanterad rätt till stöd för elever som har svårt att nå
målen. En sådan garanti måste byggas upp med varsamhet och i takt med
kunskapsutvecklingen på området. Metoderna är många, såväl vad det gäller
undervisningssätt, material och sätt att förklara orsaker till svårigheterna. Nära
relationer och personlig kännedom är den viktigaste grunden för förståelse och val
av åtgärder i det enskilda fallet, vilket framhålls i en rapport från Skolverket.
Nämnden anser också att det finns en risk för att riktade insatser i enlighet med
förslaget i motionen får negativa effekter för de elever som trots åtgärder inte når
målen. Planering och genomförande av extra undervisning till elever i lägre åldrar
bör ske i anslutning till den dagliga skolverksamheten och med ordinarie lärare och
lärararbetslag. Att bygga på nära relationer som barnen har till vuxna i sin närhet är
i allmänhet en förutsättning för att skolarbete utanför ordinarie skoltid skall kunna
bli en positiv upplevelse för yngre barn.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 94, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionens förslag om att inrätta en kommunal läsa-skriva-räknagaranti,
2. att avslå motionens förslag om inrättande av sommarkurser för elever i de första
årskurserna som har behov av extra undervisning i svenska, samt
3. att som en följd av ovanstående även avslå motionens tredje attsats.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Mats Lindbom (c) och
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till motionens tre attsatser.

27 april 2006

28

Magnus Johansson (s) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande Patrik Hansson (s) lämnar en sakupplysning.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Peterssons
yrkande om bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att avslå motionens förslag om att inrätta en kommunal läsa-skriva-räknagaranti,
2. att avslå motionens förslag om inrättande av sommarkurser för elever i de första
årskurserna som har behov av extra undervisning i svenska, samt
3. att som en följd av ovanstående även avslå motionens tredje attsats.
_______
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2005.525.611

§ 68
Svar på motion om att göra skolan till en läskfri zon
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005, § 152, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären yrkar att barn- och ungdomsförvaltningen
uppmanas att ta del av kampanjen från Sveriges Tandläkarförbund som ska rädda
barnens tänker, samt att uppmana barn- och ungdomsförvaltningen att kommunens
förskolor och skolor intar ett restriktivt förhållningssätt till söta drycker och godis.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 februari 2006, § 18,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden redovisar att verksamheterna har en
stor medvetenhet om vikten av nyttig mat och att detta inkluderar en strävan efter
att minska barns/elevers sockerintag. Skolhälsovårdens önskemål avseende utbudet
i skolornas kafeterior är på väg att uppfyllas liksom den översyn och förbättring av
frukost och mellanmål på fritidshemmen, som efterlyses av motionären.
Det motionen vill åstadkomma är på väg att genomföras. Medvetenhet om nyttan
och glädjen av en sund livsföring och därmed kosthållning måste få ta tid. Vikten
av att förändra barns/elevers matvanor genom egen insikt och kunskap ger också
rektorerna uttryck för ”Det handlar om en långsam övergång för att eleverna inte
skall reagera med att inte äta det som erbjuds”.
För att göra Tandläkarförbundets kampanj känd kommer rektorsområdena att
informeras om kampanjen och var projektets dokumentation finns att tillgå.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och Henrik Wachtmeister
(mp) yrkar bifall till motionen.
Magnus Johansson (s) och Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ingrid
Hermanssons yrkande om bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
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att motionen härmed är besvarad.
_______
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2006.40.101

§ 69
Svar på motion om minskning av antal ledamöter i fullmäktige
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006, § 4, av
Richard Jomshof (sd). Motionären yrkar att Karlskrona kommunfullmäktige
minskas från 75 till 61. Som skäl anförs förutom en effektivitetsökning att det finns
pengar att spara.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 mars 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras, skall beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa
gång i hela landet. Beslutet skall fattas före utgången av mars månad valåret.
Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet.
I kommentaren till paragrafen anges att beslut om fullmäktiges antal inför ett
förestående val behöver bara fattas om antalet röstberättigade har ökat sedan
närmast föregående val, så att antalet ledamöter måste ökas eller om man ändå
inom latituden önskar ändra antalet.
Eftersom fullmäktige under innevarande mandatperiod före utgången av mars
månad valåret inte tagit beslut i frågan, är det lämpligt att fullmäktige för kommande mandatperiod beslutar i denna fråga. Att nu ta ett beslut som skall gälla från
år 2011 utan att veta mandatfördelningen efter valet i år skulle inte uppfylla det
syften som motionären vill åstadkomma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 97, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Richard Jomshof (sd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.458.739

§ 70
Svar på motion om att ”adoptera” en äldre
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2005, § 133, av
Maria Persson (c). Motionären föreslår att fullmäktige beslutar utreda möjligheten
för gymnasieeleverna på omvårdnadsprogrammet att ”adoptera” en äldre.
Remissynpunkter
Utbildningsnämnden den 1 februari 2006, § 3
Äldrenämnden den 1 mars 2006, § 12
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 mars 2006 sammanställt
nämndernas yttranden. Behov av att utreda frågan finns inte, eftersom samarbete
pågår mellan omvårdnadsutbildningen och Röda Korsets besöksverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 98, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten
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2004.34.024

§ 71
Svar på motion om utbetalning av semesterdagstillägg
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 januari 2004, § 5, av EvaBritt Dahlström (s). Motionären påpekar att sommarsemestern kan vara den enda
gång på året som familjen kan göra någonting tillsammans, och semesterersättningen utbetalas inte förrän efter semesteruppehållet. Med anledning av detta
förslås att kommunen blir mer generös och i fortsättningen utbetalar de anställdas
semesterlön i juni månad, för den som så önskar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 mars 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Eftersom utvecklingskostnaden beräknas bli hög
föreslås att kommunen i stället har en manuell rutin för att i förskott betala ut
semesterdagstillägg till dem som så önskar. Förutsättningen är att huvudsemestern
omfattar minst 15 semesterdagar och att medarbetaren innehar en semesterlönegrundande anställning hela kalenderåret. Förskottet betalas ut månaden före den
månad då huvudsemester infaller och dras tillbaka på månadslönen den månad då
semesterdagstillägget skulle utbetalas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 99, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen på så sätt att ovanstående rutin om förskott av
semesterdagstillägg gäller på prov under 2006 och utvärderas hösten 2006.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2005.226.050

§ 72
Svar på motion om kommunförsäkringar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 47, av Björn
Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna vill att kommunen
omgående utreder möjligheterna till alternativa försäkringslösningar. Det kan vara
att ansluta till ett redan existerande kommunsamarbete eller att bilda ett eget
kommunförsäkringsbolag tillsammans med kommuner i Blekinge, Kronoberg och
Kalmar, samt att kommunen gör kommande upphandling endast för ett år i taget
för att möjliggöra övergång till bättre försäkringsalternativ så snart som möjligt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunens strategi vad gäller kommunförsäkring är
bland annat att följa vad som händer i de olika kommungemensamma aktiviteterna.
Först när det finns konkreta resultat av de gemensamma aktiviteterna är det möjligt
att bedöma fördelar och nackdelar. Det är samma strategi som tidigare valdes vad
gäller kommunupplåning och som resulterade i ett delägarskap i Kommuninvest.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2005, § 222, föreslagit
fullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 december 2005, § 244,
återremitterat ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 april 2006, § 100, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utreda möjligheterna till alternativa försäkringslösningar enligt den strategin
som finns beskriven ovan, samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
Yrkanden
Henrik Wachtmeister (mp) yrkar bifall till 1:a attsatsen.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Wachtmeisters
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att utreda möjligheterna till alternativa försäkringslösningar enligt den strategin
som finns beskriven ovan, samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.
_______

27 april 2006

Akten

36

2006.73.400

§ 73
Svar på interpellation om beredskap för sanering vid inträffad oljekatastrof
till havs
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande vid fullmäktiges
sammanträde den 2 februari 2006, § 5, av Bo Löfgren (fp). Ärendet bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 45, då interpellanten inte var
närvarande.
Mats Johansson (s) har med skrivelse den 13 april 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Bo Löfgren (fp) och Mats Johansson (s)
_______

27 april 2006

Akten

37

2006.211.340

§ 74
Svar på interpellation om asbest i dricksvattnet
Interpellation till kommunalrådet Gerthie Olsson om asbest i dricksvattnet, av
Ingrid Hermansson (c).
Gerthie Olsson (s) har med skrivelse den 13 april 2006 svarat på interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______

1 juni 2006

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006
§ 75

Ny ledamot och ersättare i fullmäktige

§ 76

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 77

Kommunala val

§ 78

Anmälningsärenden

§ 79

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 80

Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 81

Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun

§ 82

Revisionsberättelse år 2005 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
samt beslut om ansvarsfrihet

§ 83

Bytesavtal mellan Karlskrona kommun och Staten Fortifikationsverket

§ 84

Investeringsmedel till körramp i Verkö Hamn

§ 85

Svar på motion om familjepark

§ 86

Svar på motion om EU-projekt

§ 87

Svar på motion om tillbyggnad av gymnastiksal på Tvings skola

§ 88

Frågor

§ 89

Svar på interpellation om asbest i dricksvattnet

§ 90

Svar på interpellation om trafiksituationen för riksväg 28 och länsväg 122

§ 91

Svar på interpellation om beslut som inte genomförts

§ 92

Svar på interpellation om latrinhämtning

§ 93

Svar på interpellation om etablering av enskilda friskolor i Karlskrona kommun

§ 94

Svar på interpellation om integrationen i Kungsmarken

_______

1 juni 2006

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 1 juni 2006, kl. 13.30-16.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s) kl. 13.30-14.40 §§ 75-81
Markus Alexandersson (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
André Gustafsson (s) kl. 15.00-16.25 §§ 81-94
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m)
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp) kl. 13.30-14.40 §§ 75-81
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp) kl. 13.30-16.20 §§ 75-93
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp) kl. 13.30-16.05 §§ 75-92
Margareta Rodin (fp) kl. 13.30-16.10 §§ 75-92
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Jane Pärlklo (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl. 13.30-15.55 §§ 75-89
Camilla Persson (v) kl. 13.30-15.15 §§ 75-84
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp) kl. 13.30-16.00 §§ 75-91
Tjänstgörande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Dan Persson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Holmberg (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Gert Olsson (s)
Mats Crambé (s)
Jeanette Petersson (s)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp) kl. 15.00-16.25 §§ 81-94
Per-Erik Karlsson (fp) kl. 16.20-16.25 § 95
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-15.30 §§ 75-87
Ingrid Hermansson (c) kl. 15.30-16.25 §§ 87-94
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ottosson (m) kl. 13.30-14.40
Sven Wallfors (m)
Tore Zetterqvist (kd)
Per-Erik Karlsson (fp) kl. 13.30-16.20
Pernilla Persson (c)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Anders Persson och Per-Anders Nygård
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Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 2 juni 2006, kl. 13.30

……………………………………………. §§ 75-94
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………§§ 75-92 och 94
Patrik Hansson

Ordförande

……………………………………………… § 93
Börje Nilsson

Justerare

………………………………………………
Anders Persson

Justerare

………………………………………………
Per-Anders Nygård

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 juni 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………

4
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5

§ 75
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har den 12 maj 2006 utsett Ingeborg Palmberg till ny ledamot och
Göran Redeén till ny ersättare för kristdemokraterna.
Pernilla Persson har utsetts till ny ersättare för centerpartiet.
Ordföranden hälsar dem välkomna till fullmäktige.
_______

1 juni 2006

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
Akten

6

2006.1.102

§ 76
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Andreas Reinholdson har den 31 maj 2006 avsagt sig uppdraget som ledamot i
barn- och ungdomsnämnden för kristdemokraterna.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______

1 juni 2006

Kommunala uppdrag
Informationsenheten
Berörd nämnd
De valda
Akten

2006.1.102

§ 77
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Daniel Jusinski (kd) efter Andreas Reinholdson
Handikappnämnden
Ersättare Christina Anderbjörk (s) efter Anita Seaberg
Äldrenämnden
Ersättare Günter Dessin (v) efter Sylva Lilja
Ersättare Alf Öien (s) efter Lennarth Rydén
Karlskrona kommuns revisorer
Ledamot Siv Elofsson (s) efter Karl Sundberg
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Revisor Siv Elofsson (s) efter Karl Sundberg
_______

7

1 juni 2006

Akterna

2006.113.107
2006.280.106

§ 78
Anmälningsärenden
A. Blekingetrafikens årsredovisning 2005
B. Protokoll 060324 från Blekingetrafikens bolagsstämma
C. Kallelse till extra bolagsstämma med Blekingetrafiken AB
Torsdagen den 22 juni 2006 kl. 09.00 i Landstingssalen, Wämö Center
D. Sveriges Kommuner och Landsting 060327 Aktiv lekmannarevision Demokratisk granskning av kommunala bolag
E. Sveriges kommuner och Landsting 060412 – En tidning om Demokratins
utmaningar
F. Ungdomsstyrelsens mail om Årets ungdomskommun!
_______
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1 juni 2006

Akterna

9

2006.284.843
2006.291.180
2006.306.840
2006.307.537
2006.309.510
2006.310.512
2006.311.880
2006.313.879
§ 79
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om Galleria i tunneln under torget, från Filip Issal,
2. Medborgarförslag om att bygga ett staket längs med Nättrabyån som skyddar
barnen från att leka i det strömma vattnet, från Anna Issal,
3. Motion om båtturism och lokalt båtliv – Stärk Karlskronas prägel som sjöstad!
av Jörgen Johansson (c),
4. Motion om resecentrum Gullberna av Mats Lindbom (c),
5. Motion om trafikmiljön i Rödeby tätort, av Lennart Hansson (c),
6. Medborgarförslag om trafiksäkerheten på Drottninggatan, av Elisabeth
Mattisson,
7. Motion om Karlskrona och stadsbiblioteket – ett alternativ, av Mats Lindbom
(c), Maria Persson (c), Jörgen Johansson (c), Ingela Abramsson (c), Karl-Arne
Holmqvist (c) och Lennart Hansson (c), samt
8. Medborgarförslag om informationstavla och målning av spårvagnsstolpe av
Lasse Larsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
_______

1 juni 2006

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

10

2006.94.042

§ 80
Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Revisionens har med skrivelse den 16 maj 2006 lämnat revisionsberättelse för år
2005. Revisionen har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet
och genom utsedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun helägda bolag,
även verksamhet i dessa företag.
Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Till hjälp vid vår
granskning har revisionen haft Ernst & Young.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat som
redovisas i skrivelsen med tillhörande bilagor.
Revisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och de övriga nämnderna och de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och tillstyrker också att
kommunens årsredovisning godkänns, samt att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att under 2006 beakta de synpunkter som revisorerna funnit vid
revisionen.
Revisionens ordförande Bo Löfgren (fp) och revisor Thomas Almqvist, Ernst &
Young, föredrar ärendet.
Mats Lindbom (c) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen,
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2006 beakta de synpunkter som
revisorerna funnit vid revisionen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
_______

1 juni 2006

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

11

2006.94.042

§ 81
Årsredovisning är 2005 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 mars 2006, § 45, godkänt bokslutet
för rå 2005 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisionen har med skrivelse den 16 maj 2006 tillstyrkt att årsredovisningen för år
2005 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2005.
_______

1 juni 2006

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

12

2006.90.042

§ 82
Revisionsberättelse år 2005 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet år 2005. Granskningen
har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse den 8 mars 2006 tillstyrkt att fullmäktige godkänner
årsredovisningen och att direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har varit Birger Trellman och Sven-Otto Ullnér.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja direktionen ansvarsfrihet.
_______

1 juni 2006

Mark- och exploateringsenheten
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

13

2006.268.250

§ 83
Bytesavtal mellan Karlskrona kommun och Staten Fortifikationsverket
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 19 april 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Karlskrona kommun och staten, genom Fortifikationsverket, har
intresse av att reglera en del markfrågor mellan sig och med anledning härav har
bytesavtal träffats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2006, § 107, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna bilagda bytesavtal varigenom kommunen bland annat överlåter
fastigheten Karlskrona 4:71 till Staten Fortifikationsverket och staten överlåter
bland annat del av Karlskrona 6:1 (f.d. Rosenholmsvarvet) till kommunen för en
mellanavgift av 5 200 000 kronor, samt
2. att försälja delen av fastigheten Karlskrona 6:1 i bytesavtalet och att via AB
Karlskrona Moderbolag ge Kruthusen Företagsfastigheter AB ägardirektiv att
förvärva del av Karlskrona 6:1, f.d. Rosenholmsvarvet och efter förrättning såsom
avstyckning från Karlskrona 3:19, för en köpeskilling av 5 200 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

1 juni 2006

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2006.150.550

§ 84
Investeringsmedel till körramp, Verkö Hamn
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 februari 2006, § 13 föreslagit att
kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna investering av
köp av körramp vid Verkö färjeterminal och att erforderliga avtal tecknas med
Stena Line, samt att anvisa investeringsmedel till ett belopp av 29 200 tkr utanför
beslutad investeringsram år 2006.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunledningsförvaltningen har vid beredning av
ärendet, även undersökt möjligheterna att låta Karlskrona Stuveri AB vara ägare
till rampen, av finansiella skäl. De kostnadsfördelar som finns med en sådan
lösning uppväger inte det administrativa merarbete som samtidigt uppstår. För att
köpet skall vara kostnadsneutralt erfordras att fullmäktige för denna anläggning
godkänner ett avsteg från de avskrivningsprinciper som gäller i Karlskrona
kommun. Detta eftersom en rak avskrivning innebär att räntekostnaderna blir
högre de första åren, för att årligen minska.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2006, § 108, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna tekniska nämndens köp att körramp,
2. att körrampen finansieras genom nyupptagande av lån om totalt 29 200 tkr,
samt
3. att för denna anläggning godkänna avsteg från nuvarande avskrivningsprinciper.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

1 juni 2006

Tekniska nämnden
Näringslivsenheten
Akten

15

2003.368.332

§ 85
Svar på motion om familjepark
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2003, § 129, av
Ingrid Hermansson (c). Motionären yrkar att Karlskrona kommun utreder möjligheten till ett socialt aktivitetsprojekt med mål att bygga och driva en familjepark.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 november 2005, § 111, lämnat
yttrande och beslutsförslaget att bifalla motionen. Nämnden har angett en möjlig
utveckling av Wämöparken som ett alternativ till utvecklingsområde för
Familjepark på Trossö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 april 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag. I Karlskrona finns idag en privat anläggning, Barnens Gård,
med aktiviteter för barn. Här finns lekland, vattenland, djur som får getter, höns,
kaniner och ankor samt caféverksamhet. Näringslivsenheten har dessutom fått flera
förfrågningar från företag som söker lokaler för etablering av s.k. lekland i
Karlskrona. Förfrågningarna kommer från såväl lokala företag som från företag
utanför regionen, och som idag driver lekland på andra orter i landet. Kommunen
bör undvika egen verksamhet som kan komma att bedömas som ”osund
konkurrens”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2006, § 110, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad.
Yrkanden
Ingela Abramsson (c) yrkar återremiss.
Mats Johansson (s) yrkar att ärendet avgörs idag och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______

1 juni 2006

Akten

16

2005.220.106

§ 86
Svar på motion om EU-projekt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, av
Annicka Engblom (m). Motionären yrkar att kommunledningsförvaltningen
iordningsställer en informationstavla med aktuella EU-projekt på lämplig plats,
samt att kommunledningsförvaltningen arbetar för att bättre informera kommunens
medborgare om de EU-projekt som drivs i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen vill anföra att ett antal pågående EUprojekt finns beskrivna på kommunens hemsida ”www.karlskrona.se” under ”Om
kommunens/EU-projekt”. Dessa projekt är i huvudsak de som ligger under kommunstyrelsen dvs. i huvudsak Interreg-projekt och Leader+ projekt. I receptionen
finns redan idag EU-information från EU-upplysningen vid Sveriges Riksdag.
Denna information kommer också att kompletteras med information från
Europeiska kommissionen som kommunen kommer att erhålla via Europa Direkt
Blekinge. Man vänder sig till flera olika aktörer, ideella föreningar, kommuner,
näringslivet m.fl. Ett särskilt fokus ligger på att nå ut till den unga generationen.
Kontoret har Region Blekinge som huvudman och ligger i anslutning till Region
Blekinges kansli.
Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 maj 2006, § 111, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till kommunledningsförvaltningen att tillse att kommunens aktuella
EU-projekt finns tillgängliga vid kommunhusets reception, samt
2. att motionen i övrigt skall anses besvarad med hänvisning till vad
kommunledningsförvaltningen anfört i sin skrivelse.
Annicka Engblom (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

1 juni 2006

Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

17

2005.146.291

§ 87
Svar på motion om tillbyggnad av gymnastiksal på Tvings skola
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28 av KarlAnders Holmquist (c). Motionären menar att Tvingsskolans gymnastiksal är i
minsta laget och då främst för eleverna i de övre årskurserna. Vid tillbyggnad
kommer även förutsättningen för utnyttjande kvällstid och helger att öka. Med anledning av ovanstående yrkar motionären att Tvings gymnastiksal skall byggas ut.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2005, § 72,
lämnat yttrande och beslutsförslaget att motionen avslås.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Kommunstyrelsen beslöt den 11 april 2005 att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra och samordna en förstudie för byggande
av en idrottshall i Tving. Uppdraget kräver samordning med barn- och ungdomsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt med föreningsliv, skolråd m.m.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 maj 2006, § 112, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Karl-Anders Holmquist (c) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Holmquists
yrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_______

1 juni 2006

18

§ 88
Frågor
1. Mats Lindbom (c) frågar tekniska nämndens ordförande om tillstånd för en
omfattande avstängning av hamnplanen i Kristianopel.
Percy Blom (s) svarar.
2. Kent Lewén (fp) frågar kommunstyrelsens ordförande om Marinens Musikkår
med anledning av uppgifter om nedläggning.
Mats Johansson (s) svarar.
3. Gunilla Ekelöf (fp) frågar tekniska nämndens ordförande om när
trafiksäkerhetsarbetena vid järnvägsövergången intill Wämö Center påbörjas.
Percy Blom (s) svarar.
_______

1 juni 2006

Akten

19

2006.211.340

§ 89
Svar på interpellation om asbest i dricksvattnet
Interpellationen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2006, § 74, till
kommunalrådet Gerthie Olsson av Ingrid Hermansson (c). Ärendet bordlades.
Gerthie Olsson (s) har den 13 april 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Ingrid Hermansson (c), Kent Lewén (fp) och Gerthie Olsson (s).
_______

1 juni 2006

Akten

20

2006.243.510

§ 90
Svar på interpellation om trafiksituationen för riksväg 28 och länsväg 122
Interpellationen ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2006, § 52, till
kommunalrådet Gerthie Olsson (s) av Jan Johansson (kd).
Gerthie Olsson (s) har den 30 maj 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Jan Johansson (kd), Mats Lindbom (c) och Gerthie Olsson (s).
_______

1 juni 2006

Akten

21

2006.276.370

§ 91
Svar på interpellation om beslut som inte genomförts
Interpellation den 16 april 2006 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson
från Mats Lindbom (c).
Interpellationen innehåller många frågor så den delas upp så, att kommunstyrelsens
ordförande Mats Johansson (s) tar en del och fullmäktiges ordförande Patrik
Hansson (s) tar en del, och svar kommer att lämnas vid nästkommande sammanträde.
______

1 juni 2006

Akten

22

2006.278.450

§ 92
Svar på interpellation om latrinhämtning
Interpellation den 12 maj 2006 till tekniska nämndens ordförande Percy Blom från
Jan-Olof Petersson (fp).
Percy Blom (s) har den 28 maj 2006 svarat på interpellationen.
Ärendet bordläggs då interpellanten inte är närvarande.
_______

1 juni 2006

Akten

2006.287.631

§ 93
Svar på interpellation om etablering av enskilda friskolor i Karlskrona
kommun
Interpellation den 22 maj 2006 till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Magnus Johansson från Tommy Olsson (kd).
Magnus Johansson (s) har den 30 maj 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Annicka Engblom (m), Tommy Olsson (kd) och Magnus
Johansson (s).
_______
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1 juni 2006

Akten

2006.292.130

§ 94
Svar på interpellation om integrationen i Kungsmarken
Interpellation den 19 maj 2006 till socialnämndens ordförande Jan-Anders
Lindfors från Ann-Louise Trulsson (m).
Jan-Anders Lindfors (s) har den 29 maj 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Ann-Louise Trulsson (m) och Jan-Anders Lindfors (s).
_______
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§ 108

Ordförandens sommarhälsning
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 15 juni 2006, kl. 13.30-17.25

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
ledamöter

Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp) kl. 13.30-16.45 §§ 95- del av 102
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Peter Johansson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Walla Carlsson (s)
Bengt-Olof Karlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m) kl. 13.30-16.55 §§ 95 – del av § 102
Annicka Engblom (m) kl. 13.30-14.45 §§ 95 – del av 102
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
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Ingela Abramsson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Maria Persson (c) kl. 13.30-16.35 §§ 95- del av 102
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd) kl. 13.30-17.10 §§ 95 – del av 102
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl. 13.30-15.00 §§ 95 – del av § 102
Richard Jomshof (kd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Åke Håkansson (s)
Dan Persson (s)
Mats Crambé (s)
Jeanette Petersson (s)
Siv Holmberg (s)
Anita Seaberg (s)
Eva Röder (fp)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Inger Åkesson (kd)
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Eva Abramsson (m)
Sven Wallfors (m)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Pernilla Persson (c)
Tore Zetterqvist (kd)
Göran Redeén (kd)

tjänstemän

Tf kommunchef Bo Johansson
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Claes-Urban Persson och Lena Ryge

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 22 juni 2005, kl. 11.00
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………….. §§ 95-108
Laila Karlsson

Ordförande

……………………………………………..
Börje Nilsson

Justerare

……………………………………………..
Claes-Urban Persson

Justerare

………………………………………………
Lena Ryge

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 juni 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

5

2006.1.102

§ 95
Avsägelser av kommunala val
Jenny Nelsson (m) har med skrivelse den 24 maj 2006 avsagt sig uppdraget som
representant i Litorina Folkhögskolas styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______

15 juni 2006

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2006.1.102

§ 96
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2006 följande:
Litorina Folkhögskola, styrelsen
Ersättare/representant Claes Jogréus (m) efter Jenny Nelsson.
Samordningsförbundets styrelse (Finansiell samordning – Blekinge)
Representant Jan-Anders Lindfors (s)
Ersättare Tommy Olsson (kd)
_______
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Akterna

7

2006.45.214
2006.111.214

§ 97
Anmälningsärenden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060510 § 162 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för fastigheten Karlskrona 5:53,
Krutvikens Gästgivaregård m.fl.
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060510 § 167 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av detaljplan för del av kv.
Wattrang, Karlskrona kommun
_______

15 juni 2006

Akterna

8

2006.338.531
2006.341.866

§ 98
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om bussreflex till alla skolskjutsbarn, av Gunnar Blomkvist,
samt
2. Motion om utsmyckning av det offentliga rummet, av Bo Löfgren (fp) och Inger
Fölster (fp).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget och motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_______

15 juni 2006

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2006.209.293

§ 99
Investering i arbetsmiljöförbättringar och övriga åtgärder i kommunala
lokaler i kvarteret Hjulhammar
I den av fullmäktige för år 2006 antagna investeringsbudgeten har upptagits 2,5
mkr för arbetsmiljöförbättringar vid kommunens lokaler i kvarteret Hjulhammar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 maj 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 mars 2006, § 31, på uppdrag av
äldrenämnden, genomfört såväl projektering som anbudsupphandling av projektet.
Den presenterade kostnadssammanställningen slutar på 5,35 mkr varav dock 0,2
mkr avser planerade underhållsarbeten. Större delen av fördyringen sammanhänger
då med att projektet utökats med t.ex. brandlarmsinstallation, tillgänglighetsåtgärder och vissa verksamhetsanpassningar i övrigt. För att finansiera denna fördyring
om sammanlagt 2,65 mkr föreslår tekniska nämnden dels en omdisponering av
2.15 mkr från andra ospecificerade investeringsanslag inom fastighetsförvaltningens verksamhetsområde, dels en budgetering av ett nytt förväntat energibidrag från
länsstyrelsen om 0.5 mkr. Projektet kan härigenom fortfarande rymmas inom den
av fullmäktige fastställda totala investeringsvolymen för år 2006. De ökade hyreskostnaderna till följd av projektet skall för övrigt rymmas inom äldrenämndens för
år 2007 (och åren därefter) planerade och så småningom beslutade budgetram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 127, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att utöka investeringsbeloppet enligt Budget 2006 för arbetsmiljöförbättringar
m.m. i kvarteret Hjulhammar med 2 650 000 kronor till sammanlagt 5 150 000
kronor,
2. att samtidigt täcka detta utökade investeringsbelopp genom dels en
omdisponering av 2 150 000 kronor från andra i Budget 2006 ospecificerade
investeringsanslag inom fastighetsförvaltningen enligt tekniska nämndens förslag,
dels genom ett nytt energibidrag från länsstyrelsen om 500 000 kronor, samt
3. att dessutom bevilja tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
detta projekt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samordningsförbund i Blekinge län
Försäkringskassan
Socialnämnden
Handikappnämnden
Akten

10

2004.473.701

§ 100
Beslut om att ingå i ett finansiellt samordningsförbund samt val av ledamot
och ersättare i samordningsförbundets styrelse
Riksdagen har genom Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(2003:1210) gett möjlighet till finansiell samordning som omfattar socialförsäkringen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsmarknadsmyndigheten.
Kommunfullmäktige har den 3 mars 2005 yttrat sig över en förstudie om finansiell
samverkan i Blekinge och beslöt då att uttala sitt intresse för deltagande i finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser samt att kommunen skulle delta i framtagande av ett konkret förslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 130, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun skall ingå i ett samordningsförbund i Blekinge län,
2. att avsätta 100 tkr för verksamheten under 2006 ur kommunfullmäktiges reserv
för oförutsedda behov, samt
3. att kommunfullmäktige bland sina ledamöter utser en ordinarie representant och
en ersättare att ingå i samordningsförbundets styrelse. (val se § 96)
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 juni 2006
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

§ 101
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning, den 30 april 2006
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
2006 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall.
Förvaltningen har med utgångspunkt från bifogade handlingar lämnat beslutsförslag.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen, vid sammanträde
den 30 maj 2006, § 131, för egen del
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden de resterande 1 000 000 kronor som
avsatts som Reserv för förskoleutbyggnader,
2. att ta bort kommunledningsförvaltningens kundfordringar från kundreskontran
som är nedskrivna med 100 % med beloppet 726 tkr,
3. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2006, samt
4. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 131, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2006, efter beaktande av den föreslagna ombudgetering i samband med budgetdirektiven, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas, samt
2. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2006.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Mats Johansson (s), Mats Lindbom (c) och Bo Löfgren (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2006, efter beaktande av den föreslagna ombudgetering i samband med budgetdirektiven, att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas, samt
2. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2006.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

12

2006.240.041

§ 102
Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009
Förslaget bygger på en överenskommelse den 15 maj 2006 mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet (majoritetens förslag). Budgetuppföljningsrapport per den 28 februari 2006 ligger också till grund för förslaget. Även
regeringens vårproposition med dess satsningar på bland annat äldreomsorgen har
beaktats.
Sedan överenskommelse träffats mellan (s), (v) och (mp) den 15 maj, har
delårsbokslutet per den 30 april färdigställts. Helårsprognosen i anslutning till
delårsbokslutet överensstämmer väl med budgetutfallsprognosen i februari.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 23 maj 2006 utdelades Alliansens
(minoritetens) förslag till ombudgetering och direktiv. Allmänna utskottet
tillstyrkte majoritetens förslag.
Som underlag för beslutet finns:
Kommunledningsförvaltningens skrivelse den 22 maj 2006 med beslutsattsatser
ALLA SKA MED – så enkelt är det, majoritetens förslag,
FRAMTIDSTRO OCH FÖRNYELSE – Alliansens minoritetsförslag
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 132, föreslagit
kommunfullmäktige besluta om ombudgetering attsatserna 1-5 samt budgetdirektiv
attsatserna 6-23.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Günter Dessin (v), Henrik Wachtmeister (mp), Christina
Mattisson (s) och Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Mats
Lindbom (c), Jan Johansson (kd), Jan-Åke Nordin (m), Jan-Olof Petersson (fp), Bo
Löfgren (fp) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
ombudgetering attsatserna 1-5, samt bifall till Alliansens minoritetsförslag.
Proposition och beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna
1-5 om ombudgetering.

15 juni 2006
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Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till
budgetdirektiv attsatserna 6-23 mot Alliansens budgetförslag och finner att
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Alliansens förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 26 nej-röster, en som avstår och nio
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag attsatserna 6-23, voteringsprotokoll
bilaga 1.
Reservationer
Karl-Gösta Svenson (m), Rune Andersson (m), Eva Ottosson (m), Ann-Louise
Trulsson (m), Jan-Åke Nordin (m), Karin Brunsberg (m), Lars-Göran Forss (m),
Carl-Göran Svensson (m), Jan Lennartsson (m), Kent Lewén (fp), Bo Löfgren (fp),
Inger Fölster (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Lena Hjorth
(fp), Eva Röder (fp), Margareta Rodin (fp), Hans-Göran Håkansson (fp), Mats
Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Ingela Abramsson (c), Karl-Anders Holmquist
(c), Inger Åkesson (kd), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Ingeborg Palmberg (kd)
och Jan Johansson (kd) reserverar sig till förmån för egna yrkanden enligt
Alliansens förslag, protokollsbilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
A. Ombudgetering
1. att äldrenämndens ram år 2006 skall utökas med 10 mkr,
2. att tekniska nämnden år 2006 skall tillföras 0,8 mkr för s.k. MIFOundersökningar,
3. att budgetbeloppen avseende Skatteintäkter och statsbidrag år 2006 skall räknas
ned med 1,5 mkr netto,
4. att till kommunstyrelsens förfogande ställa en Reserv för volym- och
kvalitetsökning m.m. som skall tas upp med 8,7 mkr år 2006, samt
5. att ovanstående fyra ombudgeteringar finansieras genom att realisationsvinster
från fastighetsförsäljning år 2006 tas upp med 21 mkr utöver vad som är upptaget i
årsbudgeten för år 2006.
B. Budgetdirektiv
6. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 2007-2009,
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a) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1 % av
skatteintäkter och statsbidrag vardera åren 2008 och 2009,
b) Samtliga investeringar skall finansieras med skattemedel, med undantag av
investeringar för dricksvattenrening vid Johannishusåsen, och kommunens
investeringsutgifter skall varje år begränsas till ett belopp som motsvarar
samma års avskrivningsmedel, samt
c) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år
7. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2007 och 2008
i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 06-08 primärt skall gälla som
underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 07-09,
8. att barn- och ungdomsnämnden dock i linje med tilläggsbeslut under år 2006
skall tillföras 11 mkr år 2007 och framåt, finansierat genom ianspråktagande av
medel ur den särskilda reserven för förskoleutbyggnad,
9. att utbildningsnämnden och handikappnämnden i linje med tilläggsbeslut under
år 2006 skall tillföras 5 respektive 3 mkr år 2007 och framåt, finansierat genom
ianspråktagande av medel ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
10. att utbildningsnämnden i linje med tilläggsbeslut under år 2006 skall tillföras 3
mkr år 2007 och framåt, finansierat genom ianspråktagande av medel ur den
särskilda reserven avseende IV-programmet,
11. att handikappnämnden i linje med tilläggsbeslut under år 2006 skall tillföras
2,6 mkr år 2007 och framåt,
12. att äldrenämndens budgetram vardera åren 2007, 2008 och 2009 skall utökas
med 10 mkr som konsekvens av ombudgetering 2006,
13. att ägartillskottet till BlekingeTrafiken preliminärt skall ökas med 5 mkr år
2007 och framåt med anledning av nyligen genomförd upphandling av kollektivtrafik,
14. att 4 mkr skall avsättas år 2007, 7 mkr år 2008 och 8 mkr år 2009 i en särskild
reserv för årliga kostnader med anledning av skolutbyggnad inom Trossö samverkansområde,
15. att barn- och ungdomsnämnden från och med år 2007 och framåt skall erhålla
kompensation med 3 mkr för visst bortfall av statsbidrag till förskolan,
16. att Skatteintäkter och statsbidrag är 2007 skall räknas upp med 21,1 mkr och år
2008 med 22,6 mkr jämfört med gällande treårsbudget 06-08 med anledning av
skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Landsting, och att belopp
för Skatteintäkter och statsbidrag år 2009 skall tas upp i enlighet med prognos från
Sveriges Kommuner och Landsting,
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17. att reserven för löne- och prisstegring skall minskas med 3 mkr vardera åren
2007 och 2008 jämfört med gällande treårsbudget 06-08, och att samma reserv
skall ökas med 67,4 mkr mellan år 2008 och år 2009,
18. att den s.k. säkerhetsmarginalen skall reduceras med 3,4 mkr år 2007,
19. att Reserven för volym- och kvalitetsökning preliminärt skall räknas upp med
2,8 mkr år 2007 och med 0,6 mkr år 2008 jämfört med gällande treårsbudget, och
att denna reserv preliminärt skall tas upp med 14,4 mkr år 2009,
20. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2009 som för år 2008,
21. att ge samtliga nämnder i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2006
redovisa förslag till rationaliseringar eller neddragningar i sin verksamhet
motsvarande 1 % av vederbörande nämnds nettokostnader, varvid det ekonomiska
utrymme som därmed frigörs skall kvarstå inom nämnden för att ge möjlighet till
nödvändiga volym- och kvalitetsökningar. Presenterar nämnden inte sådana förslag
kommer avräkning att ske mot nämndens kompensation för prisökning,
22. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av ett
belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens
säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året, samt
23. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så god
tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under januari månad år 2007.
_______
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Samtliga styrelser/nämnder
Akten
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2006.94.042

§ 103
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 9 maj 2006 överlämnat
förslag till miljöbokslut för år 2005. Förvaltningen har uppdraget att årligen
sammanställa kommunens miljöbokslut. Bokslutet redovisar bland annat nyckeltal
som framtagits inom Föreningen Sveriges Ekokommuner där Karlskrona kommun
är en av medlemmarna. Det innefattar också annan relevant information om miljöarbetet i kommunen.
Karlskrona kommuns miljöarbete styrs av politiskt antagna styrdokument såsom
miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument. Inriktningen är att anpassa
verksamheterna mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 133. föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöbokslut för år 2005.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

17

2003.367.266

§ 104
Svar på motion om målsättningar som grund för skötsel av parkskogar samt
allmänna råd
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2003, § 129, av
Rune Andersson (m). Motionären föreslår som målsättning för Karlskrona
kommuns tätortsnära skogar (parkskogar) skall 1) vara områden för fritidsvistelse,
motion och rekreation för kommunens invånare samt för lekande och lärande för
de närboendes barn och skolungdomar, 2) vara områden för att upprätthålla en
ekologisk mångfald och vara reservat för hotande växter och djur. Detta låter sig
väl förenas med målsättning 1), samt 3) Ekonomiska aspekter på parkskogens
skötsel skall vara underordnade de två föregående punkterna men skall inte
förbises. Förväntat överskott kan användas till att höja parkskogarnas värde vad
gäller de två första punkterna eller till skötsel av kommunens parker och grönområden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 april 2006, § 47, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att de målsättningar som anges i
motionen faller inom ramen för den förvaltning och skötsel som tekniska förvaltningen redan idag tillämpar på parkskogar inom tätort och tätortsnära områden.
Tätortsnära skogar innefattar all kommunal skogbevuxen mark förutom Inglatorp,
Älmtamåla och Dragdö.
Förvaltningen genomför tillsammans med skogsvårdsstyrelsen och skogssällskapet
områdesvisa karteringar med målsättningen att kunna fastställa skötselplaner med
utgångspunkt från varje områdes förutsättningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

15 juni 2006

Näringslivsenheten
Akten

18

2005.592.841

§ 105
Svar på medborgarförslag om stadsvandring av historiska gestalter
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005, § 180, av Filip Issal. Förslaget är att ge turister men även Karlskronas
invånare ett inslag med historisk fläkt i den vardagliga stadsbilden. Det går ut på
att utklädda personer skall gestalta Karlskronas historiska personer som Karl XI,
Rosenbom, Wachtmeister eller de mer vardagliga personerna från stadens historia
såsom Fiskegumman, skeppsbyggare eller officerare skall vandra runt på stadens
gator. Förslaget är att anställa personer som stadsvandrar alla dagar i Karlskrona,
under sommarmånaderna, utklädda till personer med anknytning till Karlskronas
historia.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunen arbetar med guideverksamhet där ibland
dessa historiska personer ingår. Det finns dramatiserade stadsvandringar som
arrangeras av Blekinge Museum och även Karlskrona Turistbyrå genomför en del
dramatiserade guideturer. Turerna finansieras idag genom att man betalar för att
delta. Om det skall finnas guider som finns tillgängliga för alla i stadskärnan så
behövs ett sätt att finansiera verksamheten. Andra alternativ är att omprioritera de
ekonomiska resurser som finns eller hitta någon privat aktör som ser en affärsmöjlighet i detta.
Kommunen kommer att ta med förslaget inför kommande säsonger, men för år
2006 finns ingen möjlighet att genomföra detta. Förvaltningen vill vidareutveckla
den guideutbildning som finns, och också lägga in drama på schemat, för att få en
ökad mängd guider som gärna är med och visar upp både kända och okända
historiska gestalter. Yttrandet är framtaget i samarbete med kulturchef Ivar
Wenster.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

15 juni 2006

Akten

19

2006.276.370

§ 106
Svar på interpellation om beslut som inte genomförts
Interpellation den 16 april 2006 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson
från Mats Lindbom (c).
Interpellationen innehåller många frågor så den delas upp så, att kommunstyrelsens
ordförande Mats Johansson (s) tar en del och fullmäktiges ordförande Patrik
Hansson (s) tar en del, och svar kommer att lämnas vid nästkommande sammanträde.
Mats Johansson (s) och Patrik Hansson (s) har den 14 juni 2006 besvarat
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

15 juni 2006

Akten

20

2006.278.450

§ 107
Svar på interpellation om latrinhämtning
Interpellation den 12 maj 2006 till tekniska nämndens ordförande Percy Blom från
Jan-Olof Petersson (fp).
Percy Blom (s) har den 28 maj 2006 svarat på interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 1 juni 2006, § 92, ärendet då interpellanten inte var
närvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

15 juni 2006
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§ 108
Ordföranden sommarhälsning
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för vårens arbete och önskar alla en
avkopplande och trevlig sommar.
Kommunalrådet Mats Johansson (s) tackar presidiet för ett bra arbete och önskar
en trevlig sommar.
_______

31 augusti 2006

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006
§ 109

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 110

Anmälningsärenden
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Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 112

Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun

§ 113

Svar på motion om skötsel av parkskogar samt allmänna råd

§ 114

Svar på medborgarförslag om stadsvandring av historiska gestalter

§ 115

Svar på interpellation om beslut som inte genomförts

§ 116

Svar på interpellation om latrinhämtning

§ 117

Investeringstillstånd för anpassning av lokaler i Aspö skola

§ 118

Investeringsanslag, investeringstillstånd och driftkostnadstäckning avseende
förlängning av kaj nummer tre i Verkö hamn, färjeterminalen

§ 119

Tilläggsanslag år 2006 till beläggningsunderhåll

§ 120

Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för åren 2006-2010

§ 121

Beviljande av ansvarsfrihet får Vårdförbundet Blekinges direktion

§ 122

Höjning av renhållningstaxan

§ 123

Fördjupad översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet – antagande

§ 124

Svar på medborgarförslag om lokalisering av ev. nytt stadsbibliotek/kulturhus

§ 125

Svar på medborgarförslag om tunnel eller gångbro som trafiksäkerhetsåtgärd

§ 126

Svar på medborgarförslag om gång/cykelbro över järnvägen vid Kungsmarken

§ 127

Svar på motion om samordning av demensvården

§ 128

Svar på motion om inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt”

§ 129

Svar på motion om pensionärers hälsa

§ 130

Svar på medborgarförslag om att flytta pressbyråkiosken från Wämöparken till
Hoglands park

§ 131

Svar på interpellation om kunskapsnivån i våra kommunala grundskolor

_______

31 augusti 2006

Plats och tid

Landstingssalen Wämö Center
Torsdagen den 31 augusti 2006, kl. 13.30-16.15

Beslutande

Ordförande
Patrik Hansson (s)
1:e vice ordförande Börje Nilsson (s)
2:e vice ordförande Gunilla Ekelöf (fp)
Ledamöter
Mats Johansson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Gerthie Olsson (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Annelie Svensson (s)
André Gustafsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Peter Glimvall (m)
Annicka Engblom (m) kl. 15.30-16.15 §§ 121-131
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Anna Ekström (fp) kl. 15.30-16.15 §§ 128-131
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl. 14.55-16.15 §§ 116-131
Maria Persson (c)
Tommy Olsson (kd) kl. 13.50-16.15 §§ 113-131
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)

2

31 augusti 2006

Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl. 14.55-16.15 §§ 116-131
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Christer Sandström (s)
Dan Persson (s)
Kenneth Lejhall (s)
Margita Landehag (s)
Mats Crambé (s)
Siv Brorsson (s)
Anita Seaberg (s)
Per-Anders Nygård (s)
Siv Holmberg (s)
Åke Håkansson (s)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Anders Ovander (m)
Sven Wallfors (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c) kl. 13.30-14.55 §§ 109-115
Tore Zetterqvist (kd) kl. 13.30-13.50 §§ 109-112
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Jeanette Petersson (s)
Pernilla Persson (c)
Tore Zetterqvist (kd) kl. 13.50-16.15
Göran Redeén (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Jan-Olof Petersson och Margareta Rodin

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Onsdagen den 6 september 2006, kl. 15.00
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………… §§ 109-131
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………. §§ 109-114 samt 116-131
Patrik Hansson

Ordförande

………………………………………………. § 115
Börje Nilsson

Justerare

………………………………………………..
Jan-Olof Petersson

Justerare

…………………………………………………
Margareta Rodin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 september 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

2006.1.102

§ 109
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Johnas Mård (s) har med skrivelse den 16 augusti 2006 avsagt sig uppdraget
som ersättare i äldrenämnden från och med den 1 september 2006.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______

5

31 augusti 2006

Akten

2006.167.214

§ 110
Anmälningsärenden
A. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060809, § 291, att enligt fullmäktiges
delegationsbeslut, anta detaljplanen för Mursleven 6 m.fl. Torskors, Karlskrona
kommun daterad april 2006
_______
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Akterna

7

2006.315.611
2006.316.608
2006.340.101
2006.395.821
2006.402.210
2006.414.105
2006.417.842
2006.422.311
2006.421.315
2006.427.315
2006.428.843
2006.429.822
2006.430.822
2006.433.825
2006.435.871
2006.436.531
2006.437.829
§ 111
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om ”Låt invandrare bli en resurs för skolan, av Ingrid Hermansson (c),
2. Motion om ändrad terminsindelning, av Ingrid Hermansson (c),
3. Motion om ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning avseende ersättares
inlämning av motioner, av Åsa Gyberg-Karlsson (v),
4. Motion om multiidrottsplats med konstgräsplan på Rosenfeldtskolans skolgård,
av Christina Mattisson (s) och Markus Alexandersson (s),
5. Motion om strategiskt beslut om grönområden av Mats Lindbom (c),
6. Motion om internationell policy av Ingrid Hermansson (c),
7. Medborgarförslag om skylt med budskapet ”Du lämnar nu fastlandet” som
turistinformation, av Peter Öjerskog,
8. Medborgarförslag om parkeringsplatser under Stortorget, av Ann-Marie
Hedström,
9. Medborgarförslag om promenadstråk med hantverksförsäljning i
Handelshamnen och väg mot Wämö, av Ann-Marie Hedström,
10. Medborgarförslag om att få ”snedparkeringar” för att få fler parkeringsplatser,
av Helen Johansson,
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11. Medborgarförslag att flytta tillbaka Jarramas till Borgmästarfjärden, av AnnMarie Hedström,
12. Medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och modernisering av
kommunens badplatser från Bengt Ranfors,
13. Medborgarförslag om simsportanläggning vid Rosenholms udde från
Karlskrona simsällskap genom Herman Håkansson,
14. Motion om vattenutkast för fritidsbåtar vid Garpahamnen, Hasslö, av Jan-Olof
Petersson (fp),
15. Motion om att inrätta akvarium i Vattenborgen av Bo Löfgren (fp) och Tommy
Olsson (kd),
16. Motion om enzonstaxa i kollektivtrafiken för barn och ungdomar av Jörgen
Johansson (c), samt
17. Motion om asfalterad tennisbana i Kättilsmåla av Jörgen Johansson (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för yttrande.
_______

31 augusti 2006

Samtliga nämnder
Agenda 21-samordnaren
Ekonomienheten
Akten

9

2006.94.042

§ 112
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 9 maj 2006 överlämnat
förslag till miljöbokslut för år 2005. Förvaltningen har uppdraget att årligen
sammanställa kommunens miljöbokslut. Bokslutet redovisar bland annat nyckeltal
som framtagits inom Föreningen Sveriges Ekokommuner där Karlskrona kommun
är en av medlemmarna. Det innefattar också annan relevant information om miljöarbetet i kommunen.
Karlskrona kommuns miljöarbete styrs av politiskt antagna styrdokument såsom
miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument. Inriktningen är att anpassa
verksamheterna mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 133, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöbokslut för år 2005.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 103, bordlagt
ärendet.
Yrkanden
Mats Lindbom (c) och Henrik Wachtmeister (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan Johansson (kd), med tillstyrkan av Gerthie Olsson (s), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och som tilläggsyrkande: att kommunens agerande i
fråga om KLIMP anges under egen rubrik vid nästa miljöbokslut.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna miljöbokslut för år 2005, samt
2. att kommunens agerande i fråga om KLIMP anges under egen rubrik vid nästa
miljöbokslut.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2003.367.266

§ 113
Svar på motion om målsättningar som grund för skötsel av parkskogar samt
allmänna råd
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2003, § 129, av
Rune Andersson (m). Motionären föreslår som målsättning för Karlskrona
kommuns tätortsnära skogar (parkskogar) skall 1) vara områden för fritidsvistelse,
motion och rekreation för kommunens invånare samt för lekande och lärande för
de närboendes barn och skolungdomar, 2) vara områden för att upprätthålla en
ekologisk mångfald och vara reservat för hotande växter och djur. Detta låter sig
väl förenas med målsättning 1), samt 3) Ekonomiska aspekter på parkskogens
skötsel skall vara underordnade de två föregående punkterna men skall inte
förbises. Förväntat överskott kan användas till att höja parkskogarnas värde vad
gäller de två första punkterna eller till skötsel av kommunens parker och grönområden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 april 2006, § 47, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att de målsättningar som anges i
motionen faller inom ramen för den förvaltning och skötsel som tekniska förvaltningen redan idag tillämpar på parkskogar inom tätort och tätortsnära områden.
Tätortsnära skogar innefattar all kommunal skogbevuxen mark förutom Inglatorp,
Älmtamåla och Dragdö.
Förvaltningen genomför tillsammans med skogsvårdsstyrelsen och skogssällskapet
områdesvisa karteringar med målsättningen att kunna fastställa skötselplaner med
utgångspunkt från varje områdes förutsättningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2005, § 104, bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_______
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Näringslivsenheten
Kulturförvaltningen
Akten

2005.592.841

§ 114
Svar på medborgarförslag om stadsvandring av historiska gestalter
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005, § 180, av Filip Issal. Förslaget är att ge turister men även Karlskronas
invånare ett inslag med historisk fläkt i den vardagliga stadsbilden. Det går ut på
att utklädda personer skall gestalta Karlskronas historiska personer som Karl XI,
Rosenbom, Wachtmeister eller de mer vardagliga personerna från stadens historia
såsom Fiskegumman, skeppsbyggare eller officerare skall vandra runt på stadens
gator. Förslaget är att anställa personer som stadsvandrar alla dagar i Karlskrona,
under sommarmånaderna, utklädda till personer med anknytning till Karlskronas
historia.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Kommunen arbetar med guideverksamhet där ibland
dessa historiska personer ingår. Det finns dramatiserade stadsvandringar som
arrangeras av Blekinge Museum och även Karlskrona Turistbyrå genomför en del
dramatiserade guideturer. Turerna finansieras idag genom att man betalar för att
delta. Om det skall finnas guider som finns tillgängliga för alla i stadskärnan så
behövs ett sätt att finansiera verksamheten. Andra alternativ är att omprioritera de
ekonomiska resurser som finns eller hitta någon privat aktör som ser en affärsmöjlighet i detta.
Kommunen kommer att ta med förslaget inför kommande säsonger, men för år
2006 finns ingen möjlighet att genomföra detta. Förvaltningen vill vidareutveckla
den guideutbildning som finns, och också lägga in drama på schemat, för att få en
ökad mängd guider som gärna är med och visar upp både kända och okända
historiska gestalter. Yttrandet är framtaget i samarbete med kulturchef Ivar
Wenster.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 maj 2006, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 105 bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_______
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Akten

2006.276.370

§ 115
Svar på interpellation om beslut som inte genomförts
Interpellation den 16 april 2006 till kommunstyrelsens ordförande Mats Johansson
från Mats Lindbom (c).
Interpellationen innehåller många frågor så den delas upp så, att kommunstyrelsens
ordförande Mats Johansson (s) tar en del och fullmäktiges ordförande Patrik
Hansson (s) tar en del, och svar kommer att lämnas vid nästkommande sammanträde.
Mats Johansson (s) och Patrik Hansson (s) har den 14 juni 2006 besvarat
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 106, bordlagt
ärendet.
I debatten deltar Mats Lindbom (c), Patrik Hansson (s), Kent Lewén (fp), Maria
Persson (c), Mats Johansson (s) och Ingrid Hermansson (c).
______
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Akten

2006.278.450

§ 116
Svar på interpellation om latrinhämtning
Interpellation den 12 maj 2006 till tekniska nämndens ordförande Percy Blom från
Jan-Olof Petersson (fp).
Percy Blom (s) har den 28 maj 2006 svarat på interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 1 juni 2006, § 92, ärendet då interpellanten inte var
närvarande.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 107, bordlagt
ärendet.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp) och Percy Blom (s).
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2005.48.291

§ 117
Investeringstillstånd för anpassning av lokaler i Aspö skola
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 april 2006, § 42, hemställt hos tekniska nämnden att omgående utföra ombyggnad av Aspö skola.
Anledningen är att hösten 2004 placerades en rullstolsburen elev i förskoleverksamheten. Den lokal som dagbarnvårdarna idag använder behöver och om några år
även skolan, anpassas för att bli tillgängliga. Efter genomgång av lokalerna har ett
förslag tagits fram där all verksamhet samlas i skolan, köket byggs om och utemiljön omkring skolan förbättras och tillgänglighetsanpassas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 53, beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att anvisa 3 200 000 kronor ur den i budgeten, under
åren 2005-2006 upptagna reserven för förskolor/skolor, för anpassning av lokaler i
Aspö skola samt att meddela omedelbart investeringstillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 augusti 2006, § 145, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anvisa 3 200 000 kronor ur den i budgeten, under åren 2005-2006, upptagna
reserven för förskolor/skolor för anpassning av lokaler i Aspö skola, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.147.550

§ 118
Investeringsanslag, investeringstillstånd och driftkostnadstäckning avseende
förlängning av kaj nummer tre i Verkö hamn, färjeterminalen
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 juni 2006, § 64, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar anslå 17,2 mkr utöver investeringsram för att
förlänga kaj tre i Verkö hamn, att täcka de ökade kapitalkostnaderna i den
avgiftsfinansiering om 600 tkr år 2007 samt att meddela investeringstillstånd för
förlängning av kaj tre inom ramen 17,2 mkr. Nämnden föreslår kommunstyrelsen
att till kommunfullmäktige anvisa finansieringsform för investeringsutgiften.
Med anledning av den hittillsvarande positiva utvecklingen för Verkö hamn har
tekniska nämnden tidigare tillskrivit kommunstyrelsen om godkännande av inriktningsbeslut och projekteringstillstånd för en föreslagen utbyggnad av hamnen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 juni 2006, efter samråd
med kommunstyrelsens ordförande, lämnat yttrande och beslutsförslag i tre attsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 149, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i tre attsatser.
Karl-Anders Holmquist (c) yttrar sig.
Henrik Wachtmeister (mp), Mats Johansson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), CarlGöran Svensson (m), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och Richard Jomshof
(sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna utökning av investeringsramen för år 2006 med 17 200 000 kronor
som finansieras genom nyupplåning,
2. att den tillkommande nettokostnaden för 2007 skall finansieras genom en
tillfällig utökning av tekniska nämndens befintliga ram för avgiftsfinansierad
verksamhet ”färjeterminal” med 600 000 kronor, samt
3. att samtidigt meddela tekniska nämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
detta projekt inom ramen 17 200 000 kronor.
_______

31 augusti 2006 16

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.409.311

§ 119
Hemställan om tilläggsanslag år 2006 till beläggningsunderhåll
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 juni 2006, § 74, beslutat anhålla
hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag om 3 mkr för utökat beläggningsunderhåll år 2006.
Tekniska förvaltningen har tidigare redovisat att det långsiktiga behovet av medel
till toppbeläggningar uppgår till ca 5,6 mkr/år. För år 2006 medger anslagen att
beläggningar utförs för ca 1,7 mkr. Förvaltningen har bedömt ett behov av ytterligare 5,8 mkr för att åtgärda beläggningar som är hårt nerslitna, inte minst efter
den gångna vintern. Av detta beläggningsbehov har de värst utsatta vägarna prioriterats inom en kostnadsram om 3 mkr (bostadsområden och GC-vägar är inte
inräknade).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 juni 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande föreslås
kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beviljar ovannämnda tilläggsanslag, att finansieras ur de pengar som frigjorts i samband med den under året
genomförda fastighetsförsäljningen motsvarande 3 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 augusti 2006, § 150, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bevilja tilläggsanslag med 3 mkr, att finansieras ur de pengar som frigjorts
i samband med den under början av året genomförda fastighetsförsäljningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Baltijsk kommun
Samtliga nämnder
Akten

2006.365.105

§ 120
Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för
åren 2006-2010
Karlskrona kommun och Baltijsk kommun i Ryssland är vänorter sedan 1995. För
att konkretisera vänortssamarbetet tecknades den 28 juni 2006 ett samarbetsprogram för åren 2006-2010. Undertecknandet skedde i samband med ett vänortsbesök i Baltijsk.
En förutsättning för att programmet skall bli giltigt är att respektive
kommunfullmäktige godkänner detsamma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 151, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun och
Baltijsk kommun för åren 2006-2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Vårdförbundet Blekinge
Akten

2006.237.701

§ 121
Beviljande av ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har, efter att ha granskat årsredovisningen
2005, översänt årsredovisning och revisionsberättelse för fullmäktiges ställningstagande om ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns
och att direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 juni 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 152, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år 2005.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.251.406

§ 122
Höjning av renhållningstaxan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 april 2006, § 43, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxorna höjs med 13 % exklusive
mervärdesskatt från och med den 1 juli 2006 under förutsättning att riksdagen
beslutar att införa avfallsskatten enligt regeringens förslag.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 22 juni 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Sedan tekniska nämnden behandlat frågan har riksdagen antagit
regeringens förslag att höja skatten för hushållsavfall. Då det inte är möjligt att
höja kommunens taxor retroaktivt blir den ekonomiska effekten av höjningen för
år 2006 endast hälften i jämförelse med vad tekniska nämnden räknat med om fullmäktige beslutar om taxeförändringen i augusti månad. Med här gjorda antaganden
kan taxan höjas från och med den 1 oktober 2006. En sådan fördröjning medför ett
intäktsbortfall i jämförelse med tekniska nämndens förslag med ca 1 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 153, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att höja renhållningstaxorna med 13 % exklusive mervärdesskatt från och med den
1 oktober 2006.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
Kommunens anslagstavla
Akten

2000.571.212

§ 123
Fördjupad översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet –
antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2006, § 230, för
egen del beslutat, att godkänna fördjupning av översiktsplan för Karlskrona
kommun, Trummenäsområdet, daterad 29 maj 2006. Syftet är att belysa förutsättningarna för att utveckla området, framför allt mot bakgrund av vatten- och avloppsförsörjningen. Det råder ett stort tryck på att utveckla Trummenäs och
Torsnäs, både vad gäller omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till permanentboende som nyexploatering. Med en sådan utveckling följer krav på vissa
servicefunktioner såsom infrastruktur, dagis och skola etc. Inom området finns
även höga värden för växt- och djurlivet, friluftslivet och kulturmiljön som skall
vägas samman i planeringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 154, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun,
Trummenäsområdet, daterad den 29 maj 2006.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2005.629.880

§ 124
Svar på medborgarförslag om lokalisering av ev. nytt stadsbibliotek/
kulturhus
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005
av Lars Åkesson. Förslaget är att fullmäktige skall besluta att ett ev. nytt stadsbibliotek/kulturhus lokaliseras till området Kungsmarken – Gullberna station –
Gullberna, att kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta detaljplan för detsamma
samt att denna detaljplan skall, förutom för rubricerade byggnad på lämplig tomt,
redovisa läge för ny tillfart österifrån till Kungsmarken – Mariebergsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 april 2006, § 132,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att i kommunens
översiktsplan anges ”Ett levande centrum är betydelsefullt för Karlskronas attraktivitet och är ett konkurrensmedel i kommunens tillväxt”. Ett kulturhus/bibliotek
måste uppfylla höga krav på tillgänglighet för alla färdsätt från tätortens, kommunens och regionens alla delar trots att det ligger geografiskt centralt. Samtliga bussoch tåglinjer har hållplats på Trossö. Möjligheter att gå och cykla samt åka kollektivt ökar tillgängligheten till Trossö för alla, minskar behovet av att använda bil
samt ger utrymme för de transporter som är nödvändiga att utföra med bil.
Nämnden föreslår att ett eventuellt nytt stadsbibliotek/kulturhus bör ligga på
Trossö, samt att ambitionen är att på sikt förbättra tvärförbindelserna över
Österleden - järnvägsspåren inom området Vedebylund, Gullberna och
Kungsmarken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 155, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget härmed är besvarat, samt
2. att ambitionen är att utveckla den offentliga servicen i Kungsmarken/Gullbernaområdet på samma villkor som i övriga kommundelar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
AB Karlskronahem
Akten

2004.152.510

§ 125
Svar på medborgarförslag om tunnel eller gångbro som trafiksäkerhetsåtgärd
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54,
av Karin Nordström. Förslaget är att det byggs en gång- och cykelbro eller gångtunnel mellan Gullbernavägen och Leksakshuset. I skrivelsen anges att gående
alltför ofta korsar Österleden och utsätter både sig själva och biltrafikanter för fara.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 mars 2006, § 35, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
AB Karlskronahem har den 30 maj 2006 lämnat yttrande.
Tekniska nämnden skriver att det finns gång- och cykelvägar som leder fram till
köpcentret Amiralen. Dessa utgör en säker miljö för gångtrafikanter och cyklister.
Att anlägga en ny bro och tunnel enligt förslaget skulle innebära en anläggningskostnad på 3-4 mkr och ökade kostnader för drift och underhåll. Vidare skulle man
vara tvungen att schakta i den gamla byggtippen intill Österleden, vilket innebär
ytterligare kostnader för markundersökningar och miljökonsekvensbeskrivning.
Frågan kommer att aktualiseras vid en eventuell planeringsprocess för cirkulationsplats eller planskildhet i Verkökrysset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 158, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
AB Karlskronahem
Akten

2005.550.312

§ 126
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbro över järnvägen vid
Kungsmarken
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2005,
§ 152, av Sven Ranfors. Förslaget är att det byggs en gång- och cykelbro från
Kungsmarken över järnvägen till Gullbernavägen samt en gångtunnel under
Österleden. När boende på Kungsmarken, Mariedal, Backabo och Ekeberg skall
besöka köpcentret Amiralen, tar man genvägen över järnvägsområdet vid
Gullberna och korsar sedan Österleden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 mars 2006, § 36, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
AB Karlskronahem har med skrivelse den 30 maj 2005 lämnat yttrande.
Från berörda områden finns gång- och cykelvägar som leder fram till Amiralen.
Dessa utgör en säker miljö för gångtrafikanter och cyklister. Att anlägga en ny bro
och tunnel enligt förslaget skulle innebära en anläggningskostnad på 11-12 mkr
och ökade kostnader för drift och underhåll. Vidare skulle man vara tvungen att
schakta i den gamla soptippen intill Österleden, vilket innebär ytterligare kostnader
för markundersökningar och miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget föreslås aktualiseras vid en eventuell planeringsprocess för cirkulationsplats eller planskildhet i
Verkökrysset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 159, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2005.627.730

§ 127
Svar på motion om samordning av demensvården
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005, § 231, av
Karin Brunsberg (m). Motionären föreslår att fullmäktige skall uppdra åt äldrenämnden att utveckla och förbättra möjligheterna för demensvården där anhörigas
behov beaktas och att öka samverkan än mer mellan kommunen och landtinget vad
gäller demensvården.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 31 maj 2006, § 52, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Av upprättad redovisning framgår att äldrenämnden sedan flera år
ägnar demensvården mycket stor uppmärksamhet. Äldreförvaltningen har i uppdrag att utveckla vården både i samarbete med landstinget, frivilligorganisationer
och anhöriga/närstående. Nämnden tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 160, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen.
Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2006.185.730

§ 128
Svar på motion om inrättande av ”Äldreomsorgen Direkt”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av Evy
Andréasson (kd). Motionären framför behov av en enkel, lättillgånglig direktkontakt till äldreomsorgen. Genom ett telefonnummer skall alla kommuninvånare
kunna få besked om hur man når olika instanser, utbud av hjälp, rätt till hjälp,
avgifter, hur synpunkter och klagomål lämnas, intresseföreningar m.m. I motionen
framförs att god tillgänglighet och information är av vikt för att människor skall
känna trygghet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 31 maj 2006, § 53, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Äldrenämnden föreslår fullmäktige att motionen är besvarad med
hänvisning till vad som redovisas i upprättad skrivelse och äldreförvaltningens
planerade åtgärder. Av yttrandet framgår att delar av den funktion som föreslås i
motionen finns inrättad genom två halvtidstjänster som äldrekonsulenter. Dessa
skall bland annat ansvara för anhörig- och föreningsfrågor, ta tillvara de äldres och
anhörigas behov av stöd i olika former. Äldrekonsulenterna arbetar inom ett djupt
och brett spektrum av områden som väntjänst, anhörigstödsgrupper, anhörigcentral, klagomålshantering, avlösarservice m.m.
Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till vad som
redovisas i upprättad skrivelse och äldreförvaltningens planerade åtgärder anse
motionen besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 161, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Evy Andréasson (kd) och Anneli Svensson (s) yrkar bifall till motionen.
Henrik Wachtmeister (mp) och Jan-Åke Nordin (m) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar kommunfullmäktige
att återremittera ärendet.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

2005.297.773

§ 129
Svar på motion om pensionärers hälsa
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, av Tommy
Olsson (kd). Motionären föreslår att kommunen snarast underlättar för boulespelare vid Lyckåvallen genom att placera en toalett i anslutning till deras plan.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2005, § 45, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av nämndens yttrande framgår att då kommunen
hjälpt föreningar vid anläggande av boulebanor på ett flertal ställen i kommunen,
har strävan varit att anläggningarna skall finnas centralt och i närheten av andra
anläggningar så att samordning av olika faciliteter kan ske.
I Lyckeby finns därför boulebanor vid Lyckåvallen ca 250 m från Lyckeby GoIF:s
klubbhus. Anledningen till placeringen där var närheten till klubblokalerna som
föreningarna kan nyttja dagtid i samarbete med Lyckeby GoIF.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 56, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden hänvisar till att det är stora kostnader att anlägga en
fast toalett och den kräver också tillsyn och städ. Samnyttjande av befintliga
toaletter medför endast en ringa ökad driftkostnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 162, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till motionen.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Olssons yrkande
om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2006.22.800

§ 130
Svar på medborgarförslag att flytta pressbyråkiosken från Wämöparken till
Hoglands park
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 av
Carl Carlsson. Förslaget är att kommunen skall flytta den gamla pressbyråkiosken
från Wämöparken till Hoglands park. Som motivering anges att kiosken med nuarande placering förmodligen får ett bristande underhåll och att den vackra kiosken
skulle komma flera medborgare till del i Hoglands park. Eventuellt skulle kiosken
kunna fyllas med någon slags verksamhet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 55, lämnat yttrande
och beslutsförslag. En arbetsgrupp är bildad för att utveckla Hoglands park. En
eventuell flyttning av pressbyråkiosken är beroende av vilka ställningstaganden
som arbetsgruppen kommer fram till vad gäller den framtida användningen av
parken. Med hänvisning härtill föreslås att medborgarförslaget beaktas i arbetsgruppens fortsatta arbete. Samråd bör ske med styrgruppen för Wämöparken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 163, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2006.381.611

§ 131
Svar på interpellation om kunskapsnivån i våra kommunala grundskolor
Interpellation den 10 juli 2006 till barn- och ungdomsnämnden ordförande från
Karl-Gösta Svenson (m).
Magnus Johansson (s) har den 21 augusti 2006 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Karl-Gösta Svenson (m), Annicka Engblom (m), Jan-Olof
Petersson (fp) och Magnus Johansson (s).
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 28 september 2006, kl. 13.30-15.30

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Patrik Hansson (s)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Ohlsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Walla Carlsson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Ingegerd Holm (s) kl. 13.30-15.00 §§ 132-139
Magnus Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Annicka Engblom (m) kl. 13.30-15.00 §§ 132-139
Kent Lewén (fp)
Bo Löfgren (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Anna Ekström (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mats Lindbom (c) kl. 15.00-15.30 §§ 139-147
Jörgen Johansson (c)
Karl-Anders Holmquist (c) kl. 15.00-15.30 §§ 139-147
Maria Persson (c)
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Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Camilla Persson (v) kl. 14.00-15.30 §§ 138-147
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Dan Persson (s)
Kjell Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Jeanette Petersson (s)
Lennart Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Anita Seaberg (s)
Mats Crambé (s) kl. 15.10-15.30 §§ 140-147
Anders Ovander (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Eva Abramsson (m)
Sven Wallfors (m) kl. 15.10-15.30 §§ 140-147
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Börje Dovstad (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Pernilla Persson (c) kl. 13.30-15.00 §§ 132-138
Ulf Hansson (v)
José Espinoza B (mp)

Närvarande

ersättare

Mats Crambé (s) kl. 13.40-15.10
Per-Erik Karlsson (fp)
Tore Zetterqvist (kd)
Göran Redéen (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Ann-Louise Rosell och Inga Lill Siggelsten Blum

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 9 oktober 2006, kl. 13.30
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Underskrifter
Sekreterare

………………………………………….. §§ 132-147
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………..
Ann-Louise Rosell

Justerare

…………………………………………..
Inga Lill Siggelsten Blum

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 oktober 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………………………..
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

5

2006.1.102

§ 132
Avsägelser av kommunala uppdrag
Annicka Engblom (m) har med skrivelse den 25 september 2006 avsagt sig
uppdraget som 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden från och med den
1 oktober 2006.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______

28 september 2006

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Valberedningens ordförande
Akten

2006.1.102

§ 133
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Claes-Urban Persson (s) utser
fullmäktige följande från den 1 oktober 2006 till och med den 31 december 2006:
Barn- och ungdomsnämnden
2:e vice ordförande Johan Elofsson (m) efter Annicka Engblom
Ledamot Birgitta Gamelius (m) efter Johan Elofsson
_______
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7

Akterna

§ 134
Anmälningsärenden
A. Barn- och ungdomsnämndens beslut 060619, § 71, att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra försöksverksamhet med flexibla skollov (maa motion)
B. Regionfullmäktiges protokoll 060621 § 14, om Region Blekinge 2006+
C. Kommunrevisorernas protokoll den 20 juni 2006, om granskning av skolans
styrning
D. Protokoll från extra bolagsstämma 060622 med Blekingetrafiken AB
E. Region Blekinge tar fram nytt handlingsprogram för strategiska Östersjöfrågor!

_______
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Akterna
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2006.440.058
2006.442.317
2006.443.840
2006.444.821
2006.445.821
2006.449.030
2006.458.141
2006.459.512
2006.460.512
2006.489.816
§ 135
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om uppmaning till kommunen att köpa in KRAV-märkt och
rättvisemärkt kaffe till personal och representation, från Mats Olsson,
2. Motion om nya gatlyktor på landsbygden, av Jörgen Johansson (c)
3. Medborgarförslag om inköp av solmätare från Peter Öjerskog,
4. Medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i gamla ishallen
(Klinteberga) från Lennart Lindgren,
5. Medborgarförslag att anlägga trädgårdstäppor vid tennisbanorna vid Klinteberga
från Lennart Lindgren,
6. Motion om införande av en Ungdomskommission mot ungdomsarbetslösheten i
Karlskrona, av Ingrid Hermansson (c),
7. Motion om etablering av ett indiskt handelscentrum i Karlskrona, av Bo Löfgren
(fp),
8. Medborgarförslag – Planskilj tåg- och vägtrafik vid Bergåsa station - från
Mattias Arvmyren,
9. Medborgarförslag om räcke mellan vägbana och cykelbana längs Verköleden,
från Helena Jardbrink, samt
10. Motion om fritids/ungdomsgård i Nättraby m.m. av Lars-Göran Forss (m).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Arenabolaget
Akten

9

2002.272.210

§ 136
Investeringstillstånd för anläggande av boulebanor på Telenor Arena
Karlskrona
Redan i planeringsskedet av Telenor Arena Karlskrona framkom intresse från sex
aktiva bouleföreningar om möjlighet till boulespel inomhus i anslutning till arenan. I
Karlskrona kommun är mer än 1000 spelare aktiva i olika föreningar, och antalet ökar
stadigt. Den enda möjligheten till inomhusspel under vintersäsongen har varit de så
kallade ”tomattälten” i Strömsberg.
I den förrådsbyggnad som bland annat används för förvaring av täckgolvet för arenan
finns möjligheter att anlägga sju boulebanor. Årlig drift- och underhållskostnad inklusive kapitalkostnad uppgår till 210-250 tkr/år. Kostnaden förutsätter att anläggningen
drivs och sköts av föreningar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 september 2006, § 80, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 171, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att ombudgetera 830 000 kronor av anslaget år 2006 till åtgärder i Östersjöhallen
till uppförande av boulebaneanläggning vid Telenor Arena Rosenholm, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Styrgruppen
Agenda 21-samordnaren
Akten

2006.396.370

§ 137
Revidering av energiplan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 17 januari 2006, § 10, antagit inriktningsbeslut för minskning av oljeberoendet. Vidare tillsatte kommunstyrelsen en
politisk styrgrupp för verksamheten.
Den politiska styrgruppen har med skrivelse den 8 augusti 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Den politiska styrgruppen har bland annat beslutat prioritera
arbetet med uppdatering och revidering av kommunens energiplan. Nu gällande
energiplan antogs av kommunfullmäktige den 26 augusti 1999, § 130.
Syftet med uppdatering och revidering är att planen skall vara aktuell och kunna
utgöra en grund för det fortsatta arbetet med minskning av oljeberoendet liksom att
utgöra en viktig bakgrund och vara styrdokument inför kommande ansökningar om
statliga s.k. KLIMP-bidrag. Energiplanen skall vara ett levande dokument och
skall fortsättningsvis revideras årligen. Som en till energiplanen bakomliggande
handling har en energibalans för Karlskrona kommun upprättats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 173, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad energiplan för Karlskrona kommun.
Yrkanden
Jan Johansson (kd), Henrik Wachtmeister (mp), Richard Jomshof (sd), Gerthie
Olsson (s), Patrik Hansson (s), Mats Johansson och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag med komplettering sidan 18 rubriken
Genomfört andra stycket: 10 % av kommunens leasingbilar har ersatts av
miljöfordon.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med komplettering
sidan 18, enligt ovan.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderad energiplan för Karlskrona kommun.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Akten

2006.267.512

§ 138
Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Den 25 maj 2005 hade äldreförvaltningen besök av Arbetsmiljöverket för en
inspektion inom tillsynskampanjen ”Bra arbetsmiljö på väg”. Karlskrona kommun
var en av ett stort antal arbetsgivare med personal som kör bil i tjänsten som
inspekterades.
Inspektionen resulterade i ett inspektionsmeddelande vari följande krav ställd på
äldreförvaltningen, Karlskrona kommun: ”Ni har en skriftlig arbetsmiljöpolicy,
men denna omfattar inte trafiksäkerhetsaspekterna. Ni skall därför komplettera er
nuvarande arbetsmiljöpolicy så, att den även omfattar trafiksäkerhet, alternativt
hantera trafiksäkerhetsfrågorna i en separat trafiksäkerhetspolicy.
Policydokumenten skall vara så konkreta att de går att följa upp. De skall därför
anpassas till de arbetsförhållanden som råder inom varje avdelning/enhet i er
verksamhet”.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till trafiksäkerhetspolicy
att gälla för kommunens samtliga förvaltningar och nämnder. Samråd har skett
med representanter från tekniska förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen
samt Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Förslaget är på en övergripande nivå och kan för vissa förvaltningar behöva kompletteras utifrån särskilda förhållanden som finns vid utförandet av respektive verksamhet. Förslaget bedöms inte medföra ökade kostnader på kort sikt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 174, föreslagit
kommunfullmäktige
1. att fastställa förslag till trafiksäkerhetspolicy att gälla för Karlskrona kommuns
samtliga nämnder och styrelser, samt
2. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att överväga behov av komplettering av trafiksäkerhetspolicyn utifrån respektive verksamhets särskilda förhållanden och om så är fallet fastställa respektive kompletteringar senast den 31
december 2006.
Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Jan Lennartsson (m) yrkar 1. Ändra rubriken till ”Våra anställda ska i tjänsten”
(stryk ”i tjänsten” i punkterna) samt 2. att kommunstyrelsens attsats 2 utgår.
Ingrid Hermansson (c), med tillstyrkan av Jan Lennartsson (m) och Mats
Johansson (s), yrkar under rubriken Mobiltelefoner - Om mobiltelefon används
under färd med bil rekommenderas att föraren använder headset alternativt
stannar bilen under samtalet.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till Jan
Lennartssons yrkande 1. men avslag till yrkande 2.
Bo Löfgren (fp), med tillstyrkan av Mats Johansson (s), yrkar att Lätta lastbilar och
tunga fordon förses med backsignal.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition rubrik för rubrik. Fullmäktige beslutar bifalla Jan
Lennartssons yrkande 1. under rubriken Våra anställda ska i tjänsten, men avslår
yrkandet om avslag till attsats två i kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktige bifaller Bo Löfgrens och Ingrid Hermanssons yrkanden. I övrigt
beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att fastställa det reviderade förslaget till trafiksäkerhetspolicy att gälla för
Karlskrona kommuns samtliga nämnder och styrelser, samt
2. att uppdra till samtliga nämnder och styrelser att överväga behov av komplettering av trafiksäkerhetspolicyn utifrån respektive verksamhets särskilda förhållanden och om så är fallet fastställa respektive kompletteringar senast den 31
december 2006.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Ekonomienheten
Akten

2006.298.026

§ 139
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 maj 2006 lämnat förslag
till jämställdhetsprogram för år 2007. Programmet är en revidering av 2006 års
program men i två delar skiljer de sig åt. I tidigare jämställdhetsprogram, från år
2002, har beskrivits att kommunens övergripande jämställdhetsarbete skulle bedrivas i fyra nätverk inom målområdena: tillväxt, sysselsättning, jämställdhetsperspektiv i verksamheten samt makten. Dessa nätverk skulle var och en ledas av två
förvaltningschefer. Under flera år har ansvariga förvaltningschefer försökt rekrytera deltagare till nätverken, framför allt blad de jämställdhetsombud som finns i
organisationen (drygt ett 100-tal). Intresset har dock varit mycket litet, sannolikt
beroende på att det för de flesta är fullt tillräckligt att engagera sig i jämställdhetsarbetet på sin arbetsplats.
Efter diskussion i jämställdhetskommittén beslöts att två förvaltningschefer per
målområde skulle vara ansvariga för att driva frågorna i sitt respektive område.
Denna förändring har införts i förslag till program för år 2007.
I samband med att kommittén behandlade förslag till program för 2006 beslutade
kommittén att lönekartläggning och löneanalys skulle förbättras i programmet för
2007. En arbetsgrupp med fackliga representanter har tagit fram en lönekartläggning som bygger på den arbetsvärdering som tidigare genomförts, samt gjort en
löneanalys.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 175, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun för år 2007.
Yrkanden
Gerthie Olsson (s), Christina Mattisson (s), Inga Lill Siggelsten Blum (kd) och JanOlof Petersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun för år 2007.
________
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Verksamhetschefen för Arena Rosenholm
Ekonomienheten
Karlskrona Moderbolag AB
Näringslivsenheten
Akten

2006.462.001

§ 140
Evenemang och turismverksamhet, organisationsförändringar
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 augusti 2006 lämnat
beslutsförslag och skriver bland annat. Uppdrag har lämnats till kommunledningsförvaltningen avseende utveckling och samordning av turismverksamheten.
Tidigare lämnad information till kommunstyrelsens allmänna utskott har berört en
eventuell överflyttning av turismverksamheten till AB Arena Rosenholm
Karlskrona.
Syftet med förändringen är bland annat att förbättra samordningen mellan turismverksamhet och evenemang som bedrivs i Karlskrona kommun och i AB Arena
Rosenholm Karlskrona. Enligt visionen skall Karlskrona vara ledande inom områdena idrott och hälsa, med tillägg för evenemang, i Östersjöområdet inom 10 år –
navet är Telenor Arena Karlskrona. Målet är således att öka besöksnäringen och att
leda arbetet med att göra Karlskrona till en av landets tio bästa destinationer och
Sveriges mesta kustdestination.
I resultatenheten Arena Rosenholm ligger i dagsläget ansvaret för den dagliga
driften. Personal köps in via tekniska förvaltningen. Erfarenheter från det första
verksamhetsåret visar på vissa brister genom att ha personal med dubbel
arbetsledning. Förslaget är att verksamhetschefen får i uppdrag att inleda arbetet
med att förstärka driftorganisationen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 177, för egen
del beslutat
1. att kommersiella evenemang samlas i AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att turistbyrån organiseras under resultatenheten Arena Rosenholm,
3. att uppdra åt verksamhetschefen för resultatenheten Arena Rosenholm att
rekrytera turistchef samt evenemangssamordnare till resultatenheten, kommunledningsförvaltningen,
4. att uppdra åt verksamhetschefen att vidta åtgärder för att förbättra samordning
och styrning inom organisationen avseende daglig drift av Telenor Arena
Karlskrona inom resultatenheten bland annat genom att överföra personalresurser
till enheten, samt
5. att uppdra åt budgetberedningen bereda ärende om ökat aktiekapital i AB Arena
Rosenholm Karlskrona.
forts.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta den kompletterade visionen – ”Karlskrona skall vara ledande inom
områdena idrott, hälsa och evenemang i Östersjöområdet inom 10 år – navet är
Telenor Arena Karlskrona,
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att utöka styrelsen med fyra externa
ledamöter. att således ändra bolagsordningen för AB Arena Rosenholm Karlskrona
med anledning av detta, samt
3. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att se över arbetsordningen för AB
Arena Rosenholm med avseende på representationen på styrelsemöten, att även
kommunchef och näringslivschef skall adjungeras till styrelsemöten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Mark- och exploateringsenheten
Akten

2006.463.253

§ 141
Försäljning av del av fastigheten Verkö 3:264 samt iordningställande av
frizon m.m. Verkö, Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpeavtal mellan kommunen och
Åkericentralen i Karlskrona avseende överlåtelse av ett område om ca 20 000 kvm
av fastigheten Verkö 3:264 för en miljon åttahundra tusen (1 800 000) kronor.
Området är beläget på Verkö, sydost om ABB och norr om järnvägen, och omfattas av en detaljplan från 1970 som medger industriändamål.
Mellan det av kommunen överlåtna området och järnvägen längs Verkövägen är
det kommunens ambition att skapa, en 300 meter lång och 30 meter bred, allmän
frizon för lasthantering av gods för järnvägstransporter till och från Verkö.
Frizonen skall användas för utveckling av hamnen och för de bolag som är
etablerade/etablerar sig, i området.
Åkericentralen är ett speditionsföretag som önskar utveckla sin verksamhet med
containerhantering och speditionsverksamhet via väg och järnväg. Ambitionen är
att bygga upp en verksamhet som speditör åt små och stora företag i Karlskrona för
transporter via järnväg. Flera företag har visar intresse för detta. Verksamheten
kommer att omfatta spedition, lastning, lossning och service åt företagen som
anlitar dem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande försäljning av del av Verkö 3:264 till
Karlskronaortens Åkericentral ekonomisk förening för en köpeskilling om
enmiljonåttahundratusen (1 800 000) kronor enligt upprättat köpeavtal, samt
2. att anvisa tekniska förvaltningen 1 800 000 kronor för färdigställande av frizon
och väg och att täckas av köpeskillingen på 1 800 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Mark- och exploateringsenheten
Akten

2006.464.253

§ 142
Överenskommelse om markbyte mellan Karlskrona kommun och Fastighets
AB Clavicula (ABB Verkö)
Tekniska förvaltningen har den 18 augusti 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Vid möte med ABB Cables på Verkö om markfrågor uppkom en
diskussion om bolagets behov av att både i närtid lösa en del markfrågor samt att
på längre sikt säkerställa mark för en expansion och utveckling av företaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande överenskommelse varigenom Fastighets AB
Clavicula (556120-1517) överlåter ca 3,3 ha av fastigheten Verkö 3:4 till
kommunen, och kommunen mot en mellangift om två miljoner kronor överlåter
del av Verkö 3:264 (Baltic House) till bolaget, samt
2. att anvisa tekniska förvaltningen två miljoner kronor för färdigställande av
frizon, upprustning av järnvägsspår o.dyl. och att täckas av mellangiften på två
miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2005.46.291

§ 143
Investeringstillstånd och begäran om anslag för byggandet av ny förskola i
Spjutsbygd
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 september 2006, § 79, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden har den 19 april 2006, § 41, hemställt hos tekniska
nämnden att omgående utföra projektering av ny förskola i Spjutsbygd, Bostorp
2:94. Projekteringen är nu avslutad, anbud infordrade och utvärderade och den
totala kostnaden blir 12 105 000 kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anvisa 12 105 000 kronor ur det ospecificerade anslaget för nybyggnation av
förskolelokaler för uppförande av ny förskola i Spjutsbygd, samt
2. att omedelbart meddela investeringstillstånd.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2006.200.109

§ 144
Svar på medborgarförslag om att anlita väktare/ordningsvakter för
patrullering i Karlskrona centrum
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2006, § 51,
av Filip Issal. Förslaget är att kommunen skall anlita väktare eller ordningsvakter
för att patrullera i Karlskrona centrum. Detta skall förhindra våldtäkter, misshandel
och göra staden säkrare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 augusti 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun är, liksom förslagsställaren oroad
över det våld som förekommer i centrala Karlskrona, framför allt under helgnätter.
Däremot anser vi, av flera anledningar, inte att lösningen i dagsläget är att anlita
väktare eller ordningsvakter.
Det är i första hand en polisiär uppgift att hålla ordning på stadens gator och torg,
inte en kommunal. Självfallet vill kommunen att medborgarna skall känna sig
trygga i sin kommun, vilket gör att vi tillsammans med polismyndigheten och
andra berörda arbetar med att förändra situationen i centrala Karlskrona.
Det är lagstiftningsmässigt inte möjligt att i dagsläget ha en mer generell patrullering av ordningsvakter på gator och torg. Lag om ordningsvakter anger när ordningsvakter får förordnas. Väktare har, som förslagsställaren beskriver, inga andra
befogenheter än gemene man. Såväl ordningsvakter som väktare måste tillkalla
polis för att ta hand om den som stört eller begått brott.
Olika åtgärder har vidtagits för att minska våldet. Polisen har under våren ökat sin
närvaro i centrala Karlskrona och även förbättrat och utökat kontrollen på centrala
serveringsställen. Karlskrona kommun har organiserat nattvandringar med föreningar som får ersättning för att de går runt i centrum under fredags- och lördagskvällar under sommaren. Försöket föll väl ut och kommunstyrelsen permanentade
verksamheten från och med innevarande år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2005.607.293

§ 145
Svar på motion om boendegaranti för äldre
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005, § 180,
av Jan Johansson (kd). Förslaget är att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för
att gemenskapsboenden skapas i Karlskrona kommun och att kommunen arbetar
för att senast 2008 införa en boendegaranti för alla som fyllt 85 år.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 28 juni 2006, § 68, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att den demografiska situationen är
att det kommer att behövas såväl ett ökat antal platser i särskilda boendeformer,
som en anpassning av bostadsbeståndet i övrigt, för att svara mot kommande
behov vad avser god tillgänglighet och förutsättningar att uppleva trygghet och
social gemenskap.
Nämnden ser det inte som rimligt att lämna en garanti till samtliga personer över
85 år om plats i särskilt boende eller i vad som i motionen benämns gemenskapsboende. Konsekvenserna av en sådan garanti är på kort sikt för stor. Det är också
en risk att felaktiga prioriteringar skulle kunna komma att ske. Detta t.ex. genom
att en person erbjuds gemenskapsboende i stället för särskilt boende eller att prioritering sker efter ålder i stället för faktiskt behov.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 181, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen vad avser införande av en boendegaranti för alla som fyllt 85
år, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
Yrkanden
Jan Johansson (kd), Günter Dessin (v), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Ulf
Hansson (v) och Henrik Wachtmeister (mp) yrkar bifall till motionen.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan Johanssons
m fl bifall till motionen och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

28 september 2006
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Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill tillstyrka kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 56 jaröster mot 17 nejröster och två frånvarande enligt
kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå motionen vad avser införande av en boendegaranti för alla som fyllt 85
år, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
_______
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Akten

2005.573.112

§ 146
Svar på medborgarförslag om borgerlig begravning
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november
2005, § 180, av Ann-Kristin Erlandsson och Percy Lindberg. Förslaget innebär att
kommunen skall utse borgerliga begravningsförrättare i likhet med borgerliga
vigselförrättare.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 augusti 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Borgerlig begravning är begravning utan religiös
anknytning och innebär att människor, som saknar anknytning till kyrka eller
religion, kan ordna sin begravning utan religiösa ceremonier och i enlighet med
sina åsikter.
Det finns vare sig lag eller förordning som anger hur den borgerliga
begravningsakten skall ordnas. (Jmf. borgerlig vigselceremoni vilken regleras i
äktenskapsbalken och länsstyrelsen förordnar vigselförrättare m.m.) Borgerliga
begravningsförrättare finns i några kommuner, dock inte självklart i alla.
De flesta begravningsbyråer har personal som kan utföra borgerlig begravning. En
anhörig eller vän till den avlidne kan också utforma och förrätta den borgerliga
begravningen. Formerna för den borgerliga begravningen är fria.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 september 2006, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2006.468.534

§ 147
Interpellation om möjlighet att få fast telefon på landsbygden
Interpellationen lämnades in av Jörgen Johansson (c) den 14 september 2006.
Innan sammanträdet börjar drar interpellanten tillbaka interpellationen.
_______

26 oktober 2006

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006
§ 148

Sammanträdets inledning – utdelning av Karlskrona kommuns pris Demokrati och
Humanism

§ 149

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 150

Anmälningsärenden

§ 151

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 152

Begäran om anslag och investeringstillstånd för byggnation av förskola på Fredriksdal
8:51 i Nättraby (Folkets Hus)

§ 153

Begäran om anslag och investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöproblem på
Östra Torpskolan

§ 154

Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun

§ 155

Förslag till reviderad förbundsordning för Region Blekinge

§ 156 Sammanträdets avslutning
_______

26 oktober 2006

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 oktober 2006, kl. 13.30-14.20

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter

Patrik Hansson (s)
Börje Nilsson (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
John-Erik Danerklint (s)
Rosita Persson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lena Ryge (s)
Gerthie Olsson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Magnus Manhammar (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Anders Persson (s)
Nadzija Medic (s)
Sune Johansson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Bo Andersson (s)
Percy Blom (s)
Ingegerd Holm (s)
Laila Karlsson (s)
Magnus Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Rune Andersson (m)
Eva Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Peter Glimvall (m)
Kent Lewén (fp)
Inger Fölster (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Margareta Rodin (fp)
Jane Pärlklo (fp)
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Tommy Olsson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Ingeborg Palmberg (kd)
Jan Johansson (kd)
Evy Andréasson (kd)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Richard Jomshof (sd)
Henrik Wachtmeister (mp)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Kjell Johansson (s)
Siv Brorsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Margita Landehag (s)
Anita Seaberg (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Siv Holmberg (s)
Jeanette Petersson (s)
Eva Abramsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Eva Röder (fp)
Ingrid Hermansson (c)
Lennart Hansson (c)
Ulf Hansson (v)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Dan Persson (s)
Anna Ottosson (m)
Sven Wallfors (m)
Börje Dovstad (fp)
Pernilla Persson (c)
Göran Redeén (kd)

tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Ann-Charlotte Svensson och Carl-Göran Svensson

Justeringens plats och tid

Wämö Center, Landstingssalen
Torsdagen den 2 november 2006 kl. 13.00

3

26 oktober 2006

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………….. §§ 148-156
Laila Karlsson

Ordförande

………………………………………………..
Patrik Hansson

Justerare

…………………………………………………
Ann-Charlotte Svensson

Justerare

…………………………………………………
Carl-Göran Svensson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 november 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…………………………………………….
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§ 148
Utdelning av Karlskrona kommuns pris Demokrati och Humanism
Sammanträdet inleds med att ordförande Patrik Hansson delar ut demokratipriset
och blommor till fyra elever från gymnasiernas skolråd.
Karlskrona kommuns pris för ”Demokrati och humanism” går till elevråden på
Törnströmska gymnasiet, af Chapmangymnasiet och Ehrensvärdska gymnasiet.
Elevråden får 20 000 kronor för att kunna fortsätta sitt brobyggande mellan
ungdomar i Karlskrona och Pretoria i Sydafrika. Genom kontakterna utvecklas
förståelse och vänskap mellan ungdomar med vitt skilda ursprung som på sikt kan
stärka demokratin i båda länderna.
Karlskrona kommuns demokratipris inrättades av kommunfullmäktige 2001 som ett
led i kampen mot nazism, rasism och främlingsfientlighet.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Akten

6

2006.1.102

§ 149
Avsägelser av kommunala uppdrag
Therese Karlsson (s) har med skrivelse den 9 oktober 2006 avsagt sig uppdragen
som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_______
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Akterna
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2003.446.214
2006.58.214
2006.499.700
2006.507.007
2006.508.007
2006.509.007
§ 150
Anmälningsärenden
A. Regeringsbeslut 060831 att avslå överklagandena i fråga m detaljplan för del
av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4, Karlskrona kommun
B. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 060913 § 319 att i enlighet med
fullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för Kronärtskockan 4,
Karlskrona kommun, daterad 060828
C. Handikappnämndens beslut 060927 att tillämpning av rutiner för
rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstslagen om icke verkställda beslut
D. Revisionsrapport 061004 om skolplanen som styrinstrument
E. Revisionsrapport 061004 om granskning av kostnadseffektivitet i vården
F. Revisionsrapport 061004 Granskning av turistbyråns kassahantering.
_______
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Akterna

2006.502.611
2006.511.512
2006.514.442

§ 151
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om skärpt krav på simundervisning, av Ingrid Hermansson (c),
2. Medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan av Lars
Bylander, samt
3. Motion om borttagande av allergiframkallande växter i offentliga miljöer, av
Ingrid Hermansson (c).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2005.444.291

§ 152
Begäran om anslag och investeringstillstånd för byggnation av förskola på
Fredriksdal 8:51 i Nättraby (Folkets Hus)
Barn- och ungdomsnämnden har den 22 juni 2005, § 59, hemställt att tekniska förvaltningen skall projektera en förskola med tre förskoleavdelningar i anslutning till Folkets
Hus inom Fredriksdalsområdet i Nättraby. Projekteringen skall utföras så att ytterligare
förskoleavdelningar kan byggas till och om när behov uppstår.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 september 2006, § 92, lämnat yttrande
och beslutsförlag. Projekteringen är genomförd, anbud infordrade och utvärderade och
den totala kostnaden uppgår till 12 000 000 kronor.
Barn- och ungdomsnämnden har den 28 augusti 2006, § 82, tillstyrkt den föreslagna
projekteringen och hyreskostnaden.
Kommunledningsförvaltningens tilläggsattsats: att de tillkommande drift och
hyreskostnaderna fullt ut skall inrymmas inom barn- och ungdomsnämndens från år
2007 tilldelade budgetramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 oktober 2006, § 193, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 12 000 000 kronor för byggnation av en ny förskola i Nättraby (Fredriksdal
8:51),
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av dels 6 245 000 kronor ur 2006
års anslag till ospecificerade nybyggnation av förskolelokaler, dels disposition av
kvarvarande 2 300 000 kronor ur tidigare års ospecificerade reserv till skolor/förskolor
och dels omdisposition av 3 455 000 kronor ur 2006 års anslag för åtgärder i
Östersjöhallen,
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för byggnation av
förskola i Nättraby, samt
4. att de tillkommande drift och hyreskostnaderna fullt ut skall inrymmas inom barnoch ungdomsnämndens från år 2007 tilldelade budgetramar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.471.291

§ 153
Anslag och investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöproblem på
Östra Torpskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 september 2006, § 93, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit tillägget: att frågan om en utökning
av barn- och ungdomsnämndens budgetram för att täcka de tillkommande hyreskostnaderna skall prövas i samband med höstens beredning av kommunens budget
och plan för åren 2007-2008. Östra Torpskolan är byggd på ett annorlunda sätt än
normal byggnadsstandard. Ett antal försöksskolor byggdes på några orter i Sverige.
Så gott som samtliga försöksskolor har byggts om avseende uppvärmnings- och
ventilationssystem. Det utmärkande är att all uppvärmning sker via ventilationsluften med en betydande del återluft i systemet. Uppvärmningskällan utgörs f n av
oljeförbränning och nuvarande ventilationsanläggning kan bli godkänd enligt OVK.
Anläggningen klarar däremot inte av de arbetsmiljökrav som ställs idag. Lokalerna
utnyttjas dessutom på ett intensivare och annorlunda sätt idag än när de byggdes.
Det gör att luftmängderna som installationen producerar inte blir tillfyllest. För att
avhjälpa uppkomna arbetsmiljöproblem avser tekniska förvaltningen bygga om
anläggningen i två etapper.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 oktober 2006, § 195, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 1 615 000 kronor till förbättring av arbetsmiljön vid Östra Torpskolan
(etapp 1),
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av motsvarande belopp ur 2006
års ospecificerade anslag för arbetsmiljöförbättringar,
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för åtgärdande av
arbetsmiljöbrister på Östra Torpskolan, samt
4. att frågan om en utökning av barn- och ungdomsnämndens budgetram för att
täcka de tillkommande hyreskostnaderna skall prövas i samband med höstens
beredning av kommunens budget och plan för åren 2007-2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Budgetberedningen
Ekonomienheten
Akten

2006.165.042

§ 154
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30 april
2006 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall och förslag
till beslut.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen, den 10 oktober
2006, § 194, för egen del
1. att för år 2006 avslå barn- och ungdomsnämndens äskande om 1 000 000 kronor
som kompensation för de ökade kostnaderna i samband med förskoleutbyggnader,
2. att för år 2006 avslå idrotts- och fritidsnämndens äskande om 75 000 kronor för
kompensation för ökade kostnader för Östersjöhallen,
3. att hänskjuta idrotts- och fritidsnämndens och barn- och ungdomsnämndens
äskande beträffande de långsiktiga effekterna av Östersjöhallens ombyggnad och
förskoleutbyggnader till budgetberedningen,
4. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2006, samt
5. att överlämna en sammanfattande delårsrapport till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 oktober 2006, § 194, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår 2006,
att omgående vidta åtgärder så att budgeten kan hållas, samt
2. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2006.
I ärendet yttrar sig Mats Johansson (s), Jan Johansson (kd) och Karl-Gösta Svenson
(m).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
Akten

2005.633.001

§ 155
Förslag till reviderad förbundsordning för Region Blekinge
Region Blekinge har till sina medlemmar översänt förslag till reviderad förbundsordning för fastställande i respektive fullmäktigeförsamling. Förslaget till ny
förbundsordning är utarbetat utifrån rapporten ”Region Blekinge 2006+” och de
synpunkter som inkommit från medlemmarna på densamma.
Förslaget till reviderad förbundsordning har varit behandlad i regionstyrelsen och
regionfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 oktober 2006, § 196, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att fastställa Region Blekinges förslag till reviderad förbundsordning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 156
Sammanträdets avslutning
Ordförande Patrik Hansson (s), avslutar sammanträdet med en återblick, eftersom
det är denna mandatperiodens sista sammanträde. Ordföranden tackar från
presidiets sida ledamöter och ersättare för den gångna mandatperioden. Att vara
fullmäktiges ordförande är ett förtroendeuppdrag då man företräder Karlskonas 61
tusen invånare, och det uppdraget skall vårdas, återvinnas och aktas.
Efter denna mandatperiod kommer en del att bli kvar och en del kommer att göra
annat. Det har varit hög tillväxt vilket är bra att minnas när man väljs till fullmäktige, Marinstaben är kvar, Arena Rosenholm har byggts liksom nya förskolor för att
nämna några saker. Ordföranden är både stolt, nöjd och glad. Ordföranden berättar
också om ett par minnesvärda tillfällen då han varit vigselförrättare.
Ordföranden tackar också tjänstemännen på podiet och sina vice ordföranden. Ett
tack riktas till Mats Johansson och Gerthie Olsson som nu skall ut på nya äventyr
men ändå blir kvar som ledamöter i fullmäktige.
Det har varit högtidligt och hedrande att leda kommunfullmäktige under den
gångna mandatperioden, många resor, representationer och vänortsbesök och ett
litet medskick - ha distans till jobbet.
2:e vice ordförande Gunilla Ekelöf instämmer i att fullmäktige är viktigt då det är
kommunens högsta organ. Patrik Hansson tackas för en strålande insats och för att
han med humor, humör och en sjudande entusiasm har skött ordförandeskapet.
Därefter önskas Patrik Hansson lycka till och Ekelöf ber fullmäktige utbringa ett
fyrfaldigt leve för Patrik Hansson som idag fyller år.
______

2 november 2006

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2006
§ 157

Ålderspresidenten öppnar sammanträdet

§ 158

Anmälningsärende

§ 159

Val av revisorer (ordförande och vice ordförande)

§ 160

Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande

§ 161

Val av valberedning (ordförande och vice ordförande)

§ 162

Beslut om mandattid för kommunstyrelsen

§ 163

Val av kommunstyrelse

§ 164

Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande

§ 165
Val av kommunalråd
_______

2 november 2006

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 2 november 2006, kl. 13.30-14.05

Beslutande

Ålderspresident
Tf ålderspresident
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp) §§ 157-159
Bo Andersson (s) § 160
Gunilla Ekelöf (fp) §§ 161-165
Peter Glimvall (m) §§ 161-165
Yvonne Sandberg Fries (s) §§ 161-165
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Magnus Manhammar (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Oscar Dyberg (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
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Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Ingvar Hansson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Angela Sandström (s)
Emma B Henning (m)
Peter Graucob (m)
Ulla Berg (sd)
Ulf Lundh (c)

Närvarande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Mårten Ekblad (s)
Anita Seaberg (s)
Rikard Jönsson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Bo Löfgren (fp)
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Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp)
Pernilla Persson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Karin Landquist (kd)
Josè Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
Camilla Persson (v)
tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Markus Alexandersson och Rune Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7B
torsdagen den 9 november 2006, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………… §§ 157-165
Laila Karlsson

Ålderpresident ……………………………………………………….. §§ 157-159
Gunilla Ekelöf

Tf ålderspresident …………………………………………………..…§ 160
Bo Andersson

Ordförande

……………………………………………………….§§ 161-165
Gunilla Ekelöf

Justerare

………………………………………………………
Rune Andersson

Justerare

………………………………………………………
Markus Alexandersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 november 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
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§ 157
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet
Sammanträdet öppnas av ålderspresident Gunilla Ekelöf:
”Det är en stor ära för mig att få hälsa valda ledamöter och ersättare välkomna till
en ny mandatperiod för Karlskrona kommunfullmäktige. Några, precis som jag har
suttit här tidigare, andra är här för första gången. Alla ska givetvis känna sig
välkomna och det är min förhoppning att vi ska få ett bra samarbete, såväl i
kommunfullmäktige som i nämnder och styrelser.
Låt mig understryka att det vilar ett tungt ansvar på oss alla i denna församling, vi
som blivit valda av folket att fatta beslut som kommer att få stor betydelse för
medborgarna både på kort och lång sikt. Ansvaret handlar om att förvalta och
utveckla våra gemensamma tillgångar, se till att den världsarvskultur som vi är
satta att förvalta kan lämnas över till kommande generationer och skapa en utveckling som ger medborgarna mesta möjliga valuta för de skattepengar de tillför
vår gemensamma kassa. Vi ska till kommande generationer lämna över en
kommun, rustad för framtiden. En kommun, som genom sitt unika läge, och sin
fantastiska miljö, ger bästa möjliga förutsättningar för ett rikt liv.
Givetvis väljer vi olika vägar för att nå fram till målen. Mål som kan se lite olika ut
beroende på vilken ideologisk bakgrund man utgår från. Varje partigrupp gör och
kommer att göra sina tolkningar, finna sina vägar för att skapa den utveckling som
man anser ger Karlskrona de bästa förutsättningar för att bli en kommun dit folk
flyttar för att få leva ett gott liv.
Det är min förhoppning att vi i detta fullmäktige ska ha ett gott arbetsklimat, ha
respekt för varandra och att var och en tar ansvar för ett värdigt agerande när vi på
uppdrag av väljarna i Karlskrona ska fatta beslut som många gånger får stor
betydelse för kommunmedborgarna.
Jag vill än en gång hälsa er alla varmt välkomna till kommunfullmäktiges första
sammanträde i den nya mandatperioden och förklarar härmed formellt kommunfullmäktigesammanträdet för öppnat.”
_______

2 november 2006

Akten

2006.1.102

§ 158
Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsens protokoll om slutlig röstsammanräkning för
kommunfullmäktigeval
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Revisionen
Akten

7

2006.1.102

§ 159
Val av revisorer (samt ordförande och vice ordförande)
Kent Lewén (fp) yrkar dels att Sven Otto Ullnér (m) utses till vice ordförande, dels
att Karl-Gustaf Johansson (m), Bo Löfgren (fp) och Holger Olsson (c) utses till
ledamöter.
Christina Mattisson (s) yrkar dels att Mats Nilsson (s) utses till ordförande, dels att
Annacarin Leufstedt (s), Birger Wernersson (s) och Lars Ericsson (s) utses till
ledamöter.
Richard Jomshof (sd) yrkar att Lars-Erik Johansson (sd) utses till ledamot.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

8

2006.1.102

§ 160
Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Ålderspresident Gunilla Ekelöf (fp) överlämnar klubban till tf ålderspresident Bo
Andersson (s).
Kent Lewén (fp) yrkar att Gunilla Ekelöf (fp) utses till ordförande och Peter
Glimvall (m) till 1:e vice ordförande.
Christina Mattisson (s) yrkar att Yvonne Sandberg Fries (s) utses till 2:e vice
ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
Det antecknas till protokollet att Bo Andersson önskar ordförande Gunilla Ekelöf
lycka till och fullmäktiges ordförandeklubba överlämnas.
Det antecknas vidare till protokollet att Gunilla Ekelöf tackar – på presidiets
vägnar – fullmäktige för förtroendet.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

9

2006.1.102

§ 161
Val av valberedning (samt ordförande och vice ordförande)
Kent Lewén (fp) yrkar dels att Lars-Göran Forss (m) utses till ordförande, dels att
Margareta Rodin (fp), Jörgen Johansson (c) och Jan Johansson (kd) utses till
ledamöter och att Anna Ottosson (m) och Sofia Bothorp (mp) utses till ersättare.
Christina Mattisson (s) yrkar att Eva-Marie Malmgren (s) utses till vice
ordförande, att Ali Abu Iseifan (s) och Ann-Charlotte Svensson (s) utses till
ledamöter och att Percy Blom (s), Anneli Svensson (s) och Markus Alexandersson
(s) utses till ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2006.1.102

§ 162
Beslut om mandattid för kommunstyrelsen
Karl-Gösta Svenson (m), som föreslagits till kommunstyrelsens ordförande för
mandatperioden 2007-2010, hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsens mandattid skall räknas från kommunfullmäktiges
sammanträde den 2 november 2006 tills val av kommunstyrelse förrättas nästa
gång, dock längst till och med den 31 december 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

11

2006.1.102

§ 163
Val av kommunstyrelse
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) föreslår att fullmäktige beslutar
utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter Karl-Gösta Svenson (m), Kent
Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd), Camilla Brunsberg (m), Jan
Lennartsson (m), Sofia Bothorp (mp), och dels ersättare Carl-Göran Svensson (m),
Ann-Louise Trulsson (m), Gunilla Ekelöf (fp), Mikael Andersson (fp), Maria
Persson (c), Inga Lill Siggelsten (kd) och Marcel Abedini (mp).
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (s) föreslår att fullmäktige
beslutar utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter Christina Mattisson (s),
Patrik Hansson (s), Lars Hildingsson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Bo
Andersson (s) och Yvonne Sandberg Fries (s), dels ersättare Gerthie Olsson (s),
Richard Jönsson (s), Ewa Lengstedt (s), Thore Arnström (s), Laila Karlsson (s) och
Håkan Eriksson (s).
Richard Jomshof (sd) föreslår att fullmäktige utser Richard Jomshof (sd) som
ledamot och Per Henriksson (sd) som ersättare.
Günter Dessin (v) föreslår att fullmäktige utser Günter Dessin (v) som ledamot och
Åsa Gyberg-Karlsson (v) som ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i enlighet med ovanstående
förslag.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

12

2006.1.102

§ 164
Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) yrkar att Karl-Gösta Svenson
(m) utses till ordförande och Kent Lewén (fp) utses till 1:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (s) yrkar att Christina
Mattisson utses till kommunstyrelsen 2:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.
_______

2 november 2006

Kommunala uppdrag
De valda
Akten
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2006.1.102

§ 165
Val av kommunalråd
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) föreslår att Karl-Gösta Svenson
(m), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och Tommy Olsson (kd) utses till
kommunalråd.
Karl-Gösta Svenson (m) har med skrivelse den 30 oktober 2006 föreslagit
kommunfullmäktige besluta om att följande ansvarsfördelning:
1. Kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson
Kommunstyrelsens egna verksamheter såsom ekonomiska och finansiella frågor,
budget, flerårsplan och bokslut, demokrati, krisledningshantering, övergripande
strategisk utveckling och ledning, och styrning av hela den kommunala
verksamheten.
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Kent Lewén
Välfärdsfrågor såsom socialtjänst, äldreomsorg, handikappomsorg, barn- och
ungdomsverksamhet, skola och utbildningsfrågor, kultur, idrotts- och fritidsfrågor
samt ordförandeskapet i personaldelegationen.
3. Kommunalråd Mats Lindbom
Näringsliv och arbetsmarknadsfrågor, integration, infrastruktur samt frågor för
tillväxt och utveckling i syfte att underlätta företagsetableringar samt
ordförandeskapet i näringslivsutskottet inrättat under kommunstyrelsen.
4. Kommunalråd Tommy Olsson
Gator, vägar, räddningstjänst, kollektivtrafik, bostadspolitik, vatten och avlopp,
Östersjöfrågor samt ordförandeskapet i den strategiska planeringsgruppen.
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (s) föreslår att Christina
Mattisson (s) och Patrik Hansson (s) utses till oppositionsråd.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd), med tillstyrkan Günter Dessin (v), yrkar avslag till förslaget
att tillsätta sex kommunalråd och yrkar att man som tidigare väljer fyra
kommunalråd.
Karl-Gösta Svenson (m)och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till förslaget att
tillsätta fyra + två kommunalråd.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Karl-Gösta Svensons m fl yrkande om sex
kommunalråd (fyra + två) mot Richard Jomshof m fl yrkande om att välja fyra
kommunalråd, och finner att fullmäktige beslutar att välja sex kommunalråd.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition.godkänns: Den som vill bifalla Karl-Gösta Svensons
yrkande om sex kommunalråd (4+2) röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar
nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Veronica Lahte (s),
Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren (s), Jan-Anders
Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark (s), Percy Blom
(s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Laila Karlsson (s), Ali Abu
Iseifan (s), Bo Andersson (s), Mats Johansson (s), Magnus Manhammar (s),
Anders Persson (s), Chatarina Holmberg (s), Oscar Dyberg (s), Gerthie Olsson (s),
Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Markus Alexandersson (s),
Birgitta Törnqvist (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Yvonne
Sandberg Fries (s), Angela Sandström (s), Karl-Gösta Svenson (m), Anna Ottosson
(m), Sophia Ljungberg (m), Johan Elofsson (m), Rune Andersson (m), Annicka
Engblom (m), Karin Brunsberg (m), Lars-Göran Forss (m), Carl-Göran Svensson
(m), Ann-Louise Trulsson (m), Jan Lennartsson (m), Camilla Brunsberg (m),
Jan-Åke Nordin (m), Peter Glimvall (m), Emma B Henning (m), Peter Graucob
(m), Kent Lewén (fp), Margareta Rodin (fp), Per Ivarsson (fp), Anna Ekström (fp),
Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen
Johansson (c), Ingela Abramsson (c), Ingrid Hermansson (c), Ulf Lundh (c),
Tommy Olsson (kd), Jan Johansson (kd), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Sofia
Bothorp (mp) och Roger Poka (mp).
Följande röstar nej: Richard Jomshof (sd), Alf Stålborg (sd), Per Henriksson (sd),
Glenn Thörnström (sd), Kurt Petersson (sd), Ingvar Hansson (sd), Ulla Berg (sd),
Magnus Larsson (c), Marcel Abedini (mp), Günter Dessin (v) och Åsa GybergKarlsson (v).
Fullmäktige beslutar med 63 ja-röster mot 11 nej-röster och en frånvarande att
tillsätta sex kommunalråd (4 + 2).
Reservationer
Richard Jomshof (sd), Alf Stålborg (sd), Per Henriksson (sd), Glenn Thörnström
(sd), Kurt Petersson (sd), Ingvar Hansson (sd), Ulla Berg (sd), Günter Dessin (v)
och Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Således beslutar kommunfullmäktige
1. att utse Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c) och
Tommy Olsson (kd) till kommunalråd med föreslagen ansvarsfördelning enligt
ovan, samt
2. att utse Christina Mattisson (s) och Patrik Hansson (s) till oppositionsråd.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november
2006
§ 166

Sammanträdets inleds med avtackning

§ 167

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 168

Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till Sveriges
Kommuner och Landstings kongress

§ 169

Anmälningsärenden

§ 170

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 171

Regler för ersättare

§ 172

Bidragssystem förenings/fritidsgårdsverksamhet

§ 173

Revidering av Översiktsplan för Karlskrona kommun

§ 174

Försäljning av fastigheten Stumholmen 2:14 (Båtsmanskasernen)

§ 175

Karlskrona kommuns representation i direktionen för Kommunalförbundet
Räddningstjänst Östra Blekinge

§ 176

Skattesats år 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007

§ 177

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2006

§ 178

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan

§ 179

Svar på medborgarförslag om uthyrning av mark för djurcirkus samt förbättrad
djurskyddstillsyn

§ 180

Svar på medborgarförslag om debatt om Saluhall på Gasverkstomten m.m.

§ 181

Svar på medborgarförslag om konstgjord isbana

§ 182

Svar på motion om Handelshamnens utveckling i en medborgardialog – återtagen

§ 183

Svar på motion om handikappanpassning av återvinningsstationer

§ 184

Svar på medborgarförslag om återvinningsstationer

§ 185

Svar på motion om trådlöst Internet på Verkö för färjeresenärer

§ 186

Svar på motion om vård i livets slutskede och inrättande av Hospice

§ 187

Svar på medborgarförslag om sponsring av idrottsanläggningar m.m.

§ 188

Svar på medborgarförslag om Bastasjö friluftsområde

§ 189

Svar på medborgarförslag om Bastasjö rekreationsområde

§ 190

Svar på motion om att införliva slammet i kretsloppet

_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 30 november 2006, kl. 13.30-15.45

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu-Iseifan (s)
Annelie Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s) deltar inte i ärende § 174 pga. jäv
Magnus Manhammar (s) kl. 13.50-15.45 §§ 167-190
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Oscar Dyberg (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)

2

30 november 2006

Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Ingvar Hansson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Ewa Lengstedt (s) kl. 13.30-13.50 § 166
Birgitta Gamelius (m)
Peter Graucob (m)
Emma B Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Ulla Berg (sd)
Bo Löfgren (fp)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Anita Seaberg (s)
Ola Bergqvist (s)
Rikard Jönsson (s)
Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp)
Ulf Lundh (v)
Karl-Anders Holmquist (v)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
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tjänstemän

Kommunchef Anna-Lena Cederström
Kommunjurist Lennarth Eriksson
Kommunsekreterare Laila Karlsson

Utses att justera

Ingela Abramsson och Ali Abu-Iseifan

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 7 december 2006, kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………. §§ 166-189
Laila Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot

…………………………………………..
Ingela Abramsson

Justeringsledamot

………………………………………….
Ali Abu-Iseifan

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 december 2006 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………………………
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§ 166
Sammanträdet inleds med avtackningar
Kommunfullmäktiges ordförande Gunilla Ekelöf framför fullmäktiges tack och
överlämnar gåvor och blommor till under förra mandatperioden avgående
ledamöter och ersättare.
Patrik Hansson och Magnus Johansson som har varit ordförande i
kommunfullmäktige under mandatperioden avtackas först.
Därefter tackar ordföranden Eva Abramsson, Katarina af Wetterstedt, Kerstin
Andersson, Evy Andréasson, Evy Brorsson, Walla Carlsson, Mats Crambé, JohnErik Danerklint, Börje Dovstad, Inger Fölster, André Gustafsson, Björn
Gustavsson, Lennart Hansson, Ingegerd Holm, Siv Holmberg, Hans-Göran
Håkansson, Kjell Johansson, Bengt-Olof Karlsson, Per-Erik Karlsson, Margita
Landehag, Kenneth Lejhall, Roland Mattisson, Nadzija Medic, Per Anders Nygård,
Gert Olsson, Eva Ottosson, Anders Ovander, Ingeborg Palmberg, Dan Persson,
Lisbeth Petersson, Magnus Pettersson, Jane Pärlklo, Göran Redeén, Ann-Louise
Rosell, Eva Röder, Christer Sandström, Lennart Svensson, Reine Svensson, Henrik
Wachtmeister, Sven Wallfors, Tore Zetterqvist, Faraj Abu-Iseifan, Frank Alsén,
Åke Aurell, Claes Bothén, John Dagnevik, Kerstin Ekberg Söderbom, Cecilia
Eklund, Kerstin Frändebo, Jan Fälteke, Valdi Ivancic, Malin Jogmark, Ola
Johansson, Camilla Jonsson, Hanna Jurjaks, Erik Karlsson, Niklas Olsson, Elisabet
Peijne, Inger Persson, Andreas Reinholdson, Henrik Reinholdson, Ellen Stenholm,
Birgitta Ståhl, Lennart Svantesson, Anna-Karin Svensson och Urban Sylvan.
Ingegerd Holm framför ledamöternas tack till fullmäktige.
_______
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MFA Sydost AB
Akten

6

2006.1.102

§ 167
Avsägelser av kommunala uppdrag
Lottie Dahl Ryde, har med skrivelse den 16 november 2006 meddelat att hon
lämnat sin plats i styrelsen för MFA sydost AB, 556422-1579. Val av representant
för Karlskrona kommun utses av kommunfullmäktige.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

7

2006.1.102

§ 168
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till
Sveriges kommuner och landstings kongress
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2010:
Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Jan-Olof Pettersson (fp)
Johan Elofsson (m)
Patrik Hansson(s)
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
Daniel Jusinski (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Mikael Landberg (m)
Eva Ottosson (m)
Peter Graucob (m)
Sofia Westerberg Moestedt (m)
Åsa Thelning (fp)
Margaretha Olin Mattsson ©
Claes Nedfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva Henningsson (s)
Bo Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Per Björklund (sd)
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Handikappnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Idrotts- och fritidsnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Karin Landquist (kd)
Lena Hjort (fp)
Patrik Enstedt (s)
Håkan Lagergren (m)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Anders Ovander (m)
Ingela Abramsson (c)
Annelie Svensson (s)
Rolf Abrahamsson (s)
Anita Seaberg (s)
Martin Hedenmo (s)
Kristina Anderbjörk (s)
Per Henriksson (sd)
Marianne Franzén (m)
Christer Frinäs (m)
Gerd Sjögren (m)
Bengt Jonsson (fp)
Maj Olsson (c)
Fredrik Wallin (s)
Ewa Lengstedt (s)
Per-Anders Nygård (s)
Eva-Lotta Altwall (s)
Christer Holmberg (s)
Nils Johansson (sd)

Camilla Brunsberg (m)
Lena Ryge (s)
Ulla Jeansson (m)
Pontus Hult (m)
Lennart Hansson (c)
Matz Arnström (kd)
Oscar Dyberg (s)
Aya Al-Sadoon (s)
Jan Elmqvist (s)
Christina Nedemark (s)
Alf Stålborg (sd)
Mikael Carlsson (m)
Ronnie Nilsson (m)
Thomas Berg (fp)
Katarina Johansson (c)
Tommy Mattisson (s)
Inger Eriksson (s)
Sven Siwe (s)
Anna Jonsson (s)
Göte Henriksson (sd)
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Kulturnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Miljö- och byggnadsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lund ©
Marcel Abedini (mp)
Jimmy Petersson (s)
Lena Åberg (s)
Anders Persson (s)
Ulf Hansson (v)
Richard Jomshof (sd)
Adam Davidsson (m)
Tom Olsson (m)
Lars Karlsson (c)
Karl Emanuel Mark (kd)
Lucie Granlund (s)
Åke Stridh (s)
Johanna Larsson (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Glenn Thörnström (sd)

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)
Magnus Johansson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson ©
Bengt Åke Persson (kd)
Eva Öhman (s)
Magnus Lindoffsson (s)
Katarina Möller (s)
Michael Ryge (s)
Ulla Ohlsson (s)
Per Björklund (sd)
Henrik Larsen (m)
Peter Glimvall (m)
Eva Röder (fp)
Cecilia Åkesson (c)
Sophia Bothorp (mp)
Morgan Mattsson (s)
Lotta Holgersson (s)
Gert Olsson (s)
Gert Bengtsson (s)
Veikko Pirkalainen (s)
Janne Johansson (sd)
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Socialnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Tekniska nämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Ingrid Hermansson (c)
Jan-Anders Lindfors (s)
Eva Abramsson (m)
Thomas Nilsson (m)
Birgitta Ståhl (m)
Andreas Reinholdsson (fp)
Eva Strömqvist (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Walla Carlsson (s)
Ola Bergqvist (s)
Per Björklund (sd)
Anna Månsson (m)
Ulf Sennerlin (m)
Dan Nielsen (fp)
Sture Nilsson (c)
Linda Ekström (s)
Jörgen Anehäll (s)
Ingrid Trossmark (s)
Kaj Jansson (s)
Per Henriksson (sd)

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson ©
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronika Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)
Sven Wallfors (m)
Ingebrikt Sjövik (m)
Jerry Hansson (fp)
Lennart Svantesson (kd)
Sven-Erik Svensson (mp)
Patrik Andersson (s)
Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)
Claes Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)
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Utbildningsnämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Valnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Äldrenämnden
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ann-Louise Trulsson (m)
Sophia Bothorp (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma B Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)
Richard Jomshof (sd)
Claes Jogréus (m)
Vakant (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia Fagerström (c)
Katrina Wetterstedt (mp)
Martin Nilsson (s)
Bodil Olsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bongarta (s)
Stefan Andersson (s)
Björn Nogér (s)
Bruno Carlsson (sd)

Birgitta Gamelius (m)
Inger Persson (s)
Mats Mårtensson
Katarina Johansson
Jan Spjuth
Hans-Olof Månsson
Ewy Svensson
Mats Viebke
Patric Siesing
Robin Kullberg
Arvid Mattisson
Lola Sellberg

Jan-Åke Nordin(m)
Kent Lewén (fp)
Peter Johansson (s)

M
C
KD
S
S
M
M
FP
S
S
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Ledamöter

Ersättare

Överförmyndarnämnden
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Ersättare

Affärsverken Karlskrona AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Ersättare

Ann-Marie Branje (m)
Bengt Lindström (m)
Gunhild Arvö (fp)
Weste Brynestam ©
Elin Håkansson (kd)
Chatarina Holmberg (s)
Karl-Erik Olsson (s)
Siv Brorsson (s)
Alf Öien (s)
Angela Sandström (s)
Camilla Persson (v)
Nils Johansson (sd)
Gunnar Sandwall (m)
Erik Gisslen (m)
Marianne Nordin (m)
Barbro Tingsfors-Månsson (m)
Kenneth Matsson (fp)
Ernisa Jahic (s)
Hampus Engqvist (s)
Kerstin Johansson (s)
Christer Göstasson (s)
Anita Löfström (s)
Carl-Henrik Larsson (s)
Lena Tvede-Jensen (s)
Alf Stålborg (sd)

Anna Ottosson (m)
Lennart Svensson (s)
Göte Nilsson (m)
Kenneth Mattsson (fp)
Ingrid Ekstrand (s)
Martin Abrahamsson (m)
Göran Redéen (kd)
Sterne Johannesson (s)

Mats Lindbom (c)
Christer Sandström (s)
Bengt Johansson (m)
Kjell Warnqvist (m)
Lars Lund (s)
Lars-Göran Forss (s)
Roger Arvidsson (c)
Lena Ryge (s)
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Affärsverken Energi AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Ersättare

AB Karlskronahem
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Mats Lindbom(c)
Christer Sandström (s)
Kjell Warnqvist (m)
Bengt Johansson (m)
Roger Arvidsson (c)
Lars Lund (s)

Börje Dovstad (fp)
Hans-Olof Månsson (s)
Karin Brunsberg (m)
Jan Hagberg (m)
Berit Pagels (c)
Anita Seaberg (s)
Lennart Thörnqvist (s)
Eva Öhman (s)
Per Björklund (sd)
Ulf Danielsson (m)
Nils-Bertil Resebo (m)
Filip Issal (fp)
Bernt Runesson ©
George Nydahl (s)
Dan Persson (s)
Sven-Erik Faming (s)

Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ordförande
Erik Lindborg (fp)
Vice ordförande
Mats Johansson (s)
Ledamöter
Ulla Thurbin (m)
Magnus Trulsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Ersättare
Britt-Marie Ammer Forss (m)
Mikael Lundström (m)
Arne Hagström (s)
Gullberna KB, Fastighetsbolaget
Ordförande
Erik Lindborg (fp)
Vice ordförande
Mats Johansson (s)
Ledamöter
Ulla Thurbin (m)
Magnus Trulsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Ersättare
Britt-Marie Ammer Forss (m)
Mikael Lundström (m)
Arne Hagström (s)
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Arvodesberedningen
Ordförande
Ledamöter

Karlskrona Fryshus AB
Ledamot
Ersättare

Claes Uggla (m)
Johnny Gylling (kd)
Kalle Sandström (s)

Lottie Dahl Ryde
Lennarth Eriksson

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
1:e vice ordförande
Rune Andersson (m)
2:e vice ordförande
Patrik Enstedt (s)
Ledamöter
Per Ivarsson (fp)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ersättare
Mikael Landberg (m)
Vakant (kd)
Roger Poka (mp)
Åke Håkansson (s)
Laila Karlsson (s)
Larsson fond, Hildegard Agda
Ledamot

Olof Andersson (c)

Lundeska och Danielssonska kassorna
Ledamöter
Roland Löfvenberg (m)
Hans Åkesson
Hans Söderström
Jan-Alexandersson
Ersättare
Stig Bladh
Lars Johansson
Hans Nilsson
Lars-Bertil Persson
Nämndemän
Birgitta Gamelius (m)
Marianne Ivarsson (m)
Peter Glimvall (m)
Rune Andersson (m)
Stig Karlsson (m)
Eva Ottosson (m)
Birgitta Ståhl (m)
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Göran Mattsson (fp)
Gunhild Arvö (fp)
Kerstin Ekberg Söderbom (fp)
Mona Svantesson (c)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Carina Olsson (kd)
José Espinoza (mp)
Eva Britt Dahlström (s)
Mats Fagerlund (s)
Ewa Lengstedt (s)
Inga-Lena Åbom (s)
Jarl Svensson (s)
Susanne Öhrn (s)
Gert Olsson (s)
Anita Seaberg (s)
Jörgen Anehäll (s)
Aya Al Sadoon (s)
Ragnar Lindoffsson (s)
Gun-Lis Pihl (s)
Siv Holmberg (s)
Kurt Trossmark (s)
Per Björklund (sd)
Per Henriksson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Tommy Öhlin (v)
Region Blekinge
Ledamöter

Ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Anna Ottosson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Bo Löfgren (fp)
Gunilla Ekelöf (fp)
Magnus Larsson (c)
Inga-Lill Siggelsten Blum (kd)
Mats Johansson (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Gerthie Olsson (s)
Magnus Johansson (s)
Jeanette Pettersson (s)
Bo Andersson (s)
Richard Jomshof (sd)
Sofia Ljungberg (m)
Mikael Landberg (m)
Peter Graucob (m)
Mats Lindbom (c)
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José Espinoza (mp)
Eva Strömqvist (s)
Markus Alexandersson (s)
Laila Karlsson (s)
Oscar Dyberg(s)
Birgitta Törnqvist (s)
Percy Blom (s)
Per Henriksson (sd)
Äsa Gyberg Karlsson (v)
Revisorer Affärsverken Energi AB
Revisorer
Bo Löfgren (fp)
Annacarin Leufstedt (s)
Revisorer Affärsverken Karlskrona AB
Revisorer
Bo Löfgren (fp)
Annacarin Leufstedt (s)
Revisorer AB Arena Rosenholm Karlskrona
Revisorer
Sven-Otto Ullnér (m)
Lars Eriksson (s)
Revisorer Björkerydsstiftelsen
Revisor

Torbjörn Åkesson (c)

Revisorer Fastighetsbolaget Gullberna KB
Revisor
Birger Wernersson (s)
Ersättare
Holger Olsson©
Revisorer Karlskrona Fryshus AB
Revisor
Mats Nilsson (s)
Revisorer Karlskronahem AB
Revisorer

Karl-Gustav Johansson (m)
Mats Nilsson (s)

Revisorer Kruthuset Företagsfastigheter AB
Revisor
Birger Wernersson (s)
Ersättare
Holger Olsson ©
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Revisorer Karlskrona Moderbolag AB
Revisorer
Sven-Otto Ullnér (m)
Mats Nilsson (s)
Auktoriserade revisorer

Thomas Almqvist
Patrik Nilsson

Revisorer Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Revisor
Karl-Gustav Johansson (m)
Ersättare
Birger Wernersson (s)
Revisorer Karlskrona Stuveri AB
Revisor
Sven-Otto Ullnér (m)
Ersättare
Birger Wernersson (s)
Revisorer Sydost Energi AB
Revisor
Ersättare

Bo Löfgren (fp)
Annacarin Leufstedt (s)

Stipendiedelegationen för högskolestuderande
Ledamöter
Gunilla Ekelöf (fp)
Yvonne Sandberg Fries (s)
OBS! Ersättare går in som tjänstgörande ledamot i den ordning de valts.

Kommunfullmäktige förrättar sluten omröstning för val till Kommuner och
Landstings kongress. Valsedlarna sänds till Kommunförbundets valnämnd för
sammanräkning.
_______
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Akterna

§ 169
Anmälningsärenden
A. Ändrad sammanträdesplan för december månad 2006
B. Sammanträdesplan för år 2007
C. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 061110 § 360 om ändring av planavgift,
justeringsfaktor
D. Vårdförbundet Blekinge delårsbokslutet 060831
E. Äldrenämnden beslut 061025 § 110 Rutiner för rapportering till Länsstyrelsen
m fl. avseende inte verkställda gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 §
F. Äldrenämndens beslut 061025 § 111 rapport avseende inte verkställda beslut för
bistånd 060930
G. Kommunledningsförvaltningens rapport av inte verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, bifogas handlingarna.
_______
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Akterna

2006.540.608
2006.577.311
2006.580.246
2006.585.512
2006.586.101
2006.587.111

§ 170
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om stopp för islamiserade lovdagar, av Richard Jomshof (sd),
2. Medborgarförslag om utsmyckning med ett ankare på den nya cirkulationsplatsen Vedebykrysset, av Peder Sparre,
3. Medborgarförslag om att ändra KARLSKRONA KOMMUN till att heta
KARLSKRONA STAD, av Helge Lindquist,
4. Motion om anläggning av ny trafikplats på Saltö, av Alf Stålborg (sd),
5. Motion om minskning av antalet ledamöter i fullmäktige, av Richard Jomshof
(sd), samt
6. Motion om folkomröstning om fortsatt ”flykting”mottagande, av Richard
Jomshof (sd).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning.
_______
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Samtliga nämnder och styrelser
Akten

§ 171
Regler för ersättare
Efter överläggningar med gruppledarna för de politiska partierna i Karlskrona
kommunfullmäktige har träffats följande överenskommelse om ersättares
tjänstgöring i nämnd och styrelse under mandatperioden 2007-2010.
För ledamot tillhörande

inkallas ersättare i följande ordning

M
Fp
C
Kd
Mp

M
Fp
C
Kd
Mp

Fp
M
M
M
M

S
V
Sd

S
V
Sd

V
S

Kd
Kd
Fp
Fp
Fp

C
C
Kd
C
C

Mp
Mp
Mp
Mp
Kd

Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 8 november 2006 hemställt
att kommunfullmäktige beslutar enligt redovisat förslag till regler.
Kommunfullmäktige beslutar
att redovisat förslag till regler skall gälla under mandatperioden 2007-2010.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.467.805

§ 172
Bidragssystem förenings/fritidsgårdsverksamhet
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 5 september 2006, § 41,
lämnat yttrande och beslutsförslag. År 2005 gjordes en utredning om kommunens
fritidsgårdar. Denna gav bland annat till resultat att en likriktning av bidragen till
föreningar, som bedriver eller hjälper till med s.k. öppen fritidsverksamhet för
ungdomar, borde ske. Olika förutsättningar har gällt då föreningar deltagit
i/anordnat öppen verksamhet för ungdomar. Förslag till regler för fördelning av
bidrag har utarbetats i samråd med föreningslivet och övrig personal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 212,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att besluta i enlighet med förslag till bidragsregler för bidrag till föreningar som
bedriver föreningsgård eller stödjer kommunal fritidsgård vid öppethållande,
företrädesvis för ungdomar i åldern 10-18 år, samt
2. att till idrotts- och fritidsnämnden delegera rätten att fastställa tillämpningsföreskrifter för fördelning av medel till fritids/föreningsgårdsverksamhet inom den
budgetram fullmäktige årligen beviljar nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2005.447.212

§ 173
Revidering av Översiktsplan för Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 10 juli 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Enligt plan- och bygglagen skall kommunen varje
mandatperiod ta upp översiktsplanen för en aktualitetsförklaring i fullmäktige.
Karlskrona kommuns nuvarande översiktsplan antogs av fullmäktige i augusti
2002. Kommunstyrelsen beslöt den 9 augusti 2005, § 108, om revidering av
översiktsplanen i fem attsatser.
Inför fullmäktiges aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan har
länsstyrelsens synpunkter inhämtats. Länsstyrelsen anser att det är positivt att
kommunen eftersträvar att hålla översiktsplanen aktuell så att den kan fortsätta att
vara det stöd i mark- och vattenplanering som översiktsplanen bör vara.
Länsstyrelsens råd och synpunkter bifogas skrivelsen och dessa bör beaktas vid
revidering av översiktsplanen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta i tre attsatser.
Yrkanden
Karin Brunsberg (m) yrkar bifall till förslaget.
Bo Löfgren (fp), med tillstyrkan av Tommy Olsson (kd), yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag samt som tilläggsyrkande: att återkoppling av arbetet
med revideringen skall ske till kommunfullmäktige inom ett år från dagens datum
för att möjliggöra en bred diskussion om Karlskronas långsiktiga utveckling i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och Bo Löfgrens
tilläggsyrkande.
Således beslutar kommunstyrelsen
1. att revidera översiktsplanen för Karlskrona kommun,
2. att kommunstyrelsens allmänna utskott är styrgrupp för översiktsplanearbetet,
3. att projektmedel avsätts för en processledare med syfte att driva och utveckla
former för en ökad medborgardialog i översiktsplanearbetet, samt
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4. att återkoppling av arbetet med revideringen skall ske till kommunfullmäktige
inom ett år från dagens datum för att möjliggöra en bred diskussion om
Karlskronas långsiktiga utveckling i kommunfullmäktige.
_______
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

§ 174
Försäljning av fastigheten Stumholmen 2:14 (Båtsmanskasernen)
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 4 oktober 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen har upprättat ett köpeavtal mellan kommunen och
Hyper Island AB, avseende överlåtelse av fastigheten Stumholmen 2:14
(Båtsmanskasernen) om 549 kvm, för en miljon tvåhundratusen (1 200 000)
kronor. Hyper Island expanderar och behöver utöka med fler lokaler för sin
verksamhet.
Fastigheten är belägen på Stumholmen och har sedan 1995 inrymt Karlskrona
kommuns konsthall. Byggnaden uppfördes 1847 som manskapsförläggning för
båtsmän. Försäljningen av fastigheten sker i samråd med kulturförvaltningen som
tänker flytta sin verksamhet till lokal i anslutning till Konserthuset och därför inte
längre har någon användning av byggnaden för kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande försäljning av fastigheten Stumholmen 2:14 till Hyper
Island AB för en köpeskilling om enmiljontvåhundratusen (1 200 000) kronor
enligt upprättat köpeavtal.
Jäv
Mats Johansson (s) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

§ 175
Karlskrona kommuns representation i direktionen för Kommunalförbundet
Räddningstjänst Östra Blekinge
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 oktober 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Verksamheten i kommunalförbundet regleras i den av
medlemskommunerna fastställda förbundsordningen. 6 § i förbundsordningen
anger ”Förbundsdirektionen skall bestå av nio ledamöter och nio ersättare, fördelade så att den ena medlemskommunen är representerad med fem ledamöter och
den andra medlemskommunen är representerad med fyra ledamöter. Den medlemskommun som är representerad med fyra ledamöter utser ordförande. Respektive
kommun utser lika många ersättare som ordinarie ledamöter.
Inför varje mandatperiod äger Karlskrona kommun rätt att välja att låta sig
representeras med fem ledamöter eller med fyra ledamöter varav en skall vara
ordförande.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23 §§ och 4 kap 23a §
tillämpas…”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommun skall låta sig representeras med fem ledamöter i
direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2006.41.240

§ 176
Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 oktober 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Enligt kommunallagen skall kommunen senast under
november månad fatta preliminärt beslut om skattesatsens storlek under det kommande budgetåret. Det finns dock möjlighet för kommunen att under december
månad ändra detta beslut och fastställa en annan skattesats än den som ursprungligen beslutats. Budgetberedningen föreslår att kommunens skattesats för år 2007
fastställs till oförändrat 21,19 %.
Kommunfullmäktige har till berörda nämnder delegerat rätten att besluta om
sådana avgiftsförändringar som är en anpassning till allmän prisutveckling och
som inte berör själva taxekonstruktionen. Ett undantag från denna regel gäller dock
för vatten- och avloppstaxan, som inför varje nytt budgetår skall fastställas av
kommunfullmäktige. Fullmäktige skall även fastställa förslag till renhållningstaxa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 218,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kommunens utdebitering för år 2007 till oförändrat 21,19 %,
2. att godkänna förslag till vatten- och avloppstaxa 2007 i enlighet med bilaga 1,
3. att godkänna förslag till renhållningstaxa för år 2007 i enlighet med bilaga 2,
4. att med giltighet från den 1 januari 2007 fastställa avgiften för mat (lunch
och/eller mellanmål) till skolungdomar över 12 år inom korttidstillsynen (LSS) till
324 kr per barn och månad, samt
5. att denna avgift i normalfallet skall tas ut under 11 månader men i undantagsfall
kan tas ut under 12 månader.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2006.154.004

§ 177
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2006
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt § 29 i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda lämnas vid
fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 september 2006 tagit fram
balansförteckning och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 219,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2004.461.512

§ 178
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24-25 november
2004, § 161, av Lars Bylander. Förslaget är att åtgärder skall vidtas som minskar
trafiken och sänker hastigheten på Norra Smedjegatan, samt att cykelbana byggs
på västra sidan av gatan och fartkamera sätts upp som ”fångar upp” den
norrgående trafiken på gatustråket utanför Ehrensvärdska gymnasiet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2005, § 77, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden har beslutat att utföra farthinder i form av
vägbulor på Norra Smedjegatan i syfte att minska trafiken och sänka hastigheten.
Nämnden avslår förslaget om cykelbana och fartkamera.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå förslaget vad gäller cykelbana och fartkamera, samt
2. att i övrigt bifalla medborgarförslaget.
Richard Jomshof (sd), Bo Löfgren (fp), Jan-Olof Petersson (fp), Gerthie Olsson (s)
Percy Blom (s) och Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 november 2006 29

Miljö- och byggnadsnämnden

2004.512.489

§ 179
Svar på medborgarförslag om att kommunen inte ska hyra ut mark för
djurcirkus samt om förbättring av djurskyddstillsyn
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004,
§ 170, av Gunnel Petersson. Förslaget är att Karlskrona kommun inte skall hyra ut
mark till cirkusar som håller djur för uppvisning eller liknande, oavsett djurart.
Vidare föreslås att alla djurcirkusar skall inspekteras vid varje besök.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2006, § 236,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden anför bland annat: En cirkusföreställning betraktas enligt 2 kap 2 § i ordningslagen som en allmän sammankomst.
En kommun får, i enlighet med 3 kap ordningslagen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Dock får en kommun inte fatta ett beslut genom vilken man bestämmer att
kommunen inte skall upplåta allmän mark till cirkusevenemang där levande djur
ingår. Ett sådant beslut strider mot 3 kap 8 § i ordningslagen (dom i länsrätten i
Jönköpings län den 13 maj 2005). Inspektioner av djurcirkusar görs, med nuvarande rutiner, stickprovsmässigt eller efter anmälan, eller genom kontakt med länsveterinärer eller andra kommuner. När en cirkus fått sitt tillstånd av länsstyrelsen i
det län den anträder eller utgår ifrån och påbörjar sin turné så inspekteras den av en
lokal tillsynsmyndighet. I tillsynen av djurcirkusar ingår också kontroll av
transportfordon och transportvagnar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslaget avseende förbud mot att hyra ut kommunal mark
till djurcirkusar, samt
2. att medborgarförslaget skall anses besvarat avseende kommunens tillsyn av
djurcirkusar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2005.643.210

§ 180
Svar på medborgarförslag om att debattera om Saluhall på Gasverkstomten
och att placera hotell vid Lokstallarna
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005,
§ 231, av Tanja Rebel. Förslaget är att Saluhallen återupprättas på Gasverkstomten
vid Fisktorget och att det planerade hotellet placeras vid Lokstallarna. Innehållet i
saluhallen skulle kunna varieras och anpassas efter moderna behov, t.ex. IT-företag, kulturella inslag som en musikscen, ett grönområde vid sidan om och även en
cafeteria. Hotellet skulle kunna stå där lokstallarna är med fin utsikt och tillgång
till bra kommunikationer.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 maj 2006, § 176,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat att bygglov
beviljats den 12 april 2006 för hotell i kvarteret Axel (vid Fisktorget). För kvarteret
väster om bangården gäller detaljplan som vann laga kraft den 28 september 2005
och som anger bebyggelse i en respektive två våningar. Rivningsförbud gäller för
lokstallarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 222, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Mats Lindbom (c), Sofia Bothorp (mp), Carl-Göran Svensson (m), Karin
Brunsberg (m) och Gerthie Olsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jomshofs
yrkande om bifall till medborgarförslaget. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.82.826

§ 181
Svar på medborgarförslag om konstgjord isbana
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4,
av åtta glada lärare vid Hästöskolan, genom Gunilla Olsson. Förslaget är att
anlägga en isbana för allmänheten. Som exempel anger man Lilla Torg i Malmö,
där kommunen under vintern spolar upp en isyta.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 april 2006, § 46, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Efter inventering av möjliga platser på Trossö, föreslås att
platsen framför Snäckan i Hoglands park kan vara lämplig. Den ligger centralt och
i anslutning till en välbesökt lekplats. Nämnden föreslår att frågan hänförs till
tekniska förvaltningens utredning om Hoglands park.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 223,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2005.601.550

§ 182
Svar på motion om Handelshamnens utveckling i en medborgardialog
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2006, § 120,
av Kent Lewén (fp). Motionären yrkar att kommunen tar fram alternativa inriktningsförslag för den framtida utvecklingen inom olje- och handelshamnens områden i en djup medborgardialog som avslutas med en kommunal folkomröstning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november, § 224, berett motionen.
Motionären, Kent Lewén (fp), har den 8 november 2006 återkallat motionen.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Akten

2004.187.455

§ 183
Svar på motion om handikappanpassning av återvinningsstationer
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54, av Lena
Hjort (fp). Motionen yrkar att tekniska förvaltningen i samråd med Affärsverken
AB vidtar konkreta åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade vid
kommunens återvinningsstationer.
Affärsverken Karlskrona AB har med skrivelse den 25 augusti 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Affärsverken skriver bland annat att de delar uppfattningen att det bör vara möjligt att göra återvinningsstationerna mer tillgängliga för
handikappade. Bolaget har aktualiserat frågan kring en långsiktigt lösning av utseende och placering av stationerna och en arbetsgrupp har bildats med företrädare
för tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att hitta en
lösning.
En annan åtgärd är att fastighetsnära insamling av en eller flera återvinningsfraktioner sker i fastigheten eller i särskilda utrymmen i anknytning till fastigheten.
Under året har även förpackningsinsamlingen arbetat fram nya återvinningsbehållare som är försedda med inkast även för rullstolsbundna personer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses besvarad.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Affärsverken Karlskrona AB
Akten

2004.163.455

§ 184
Svar på medborgarförslag om återvinningsstationer
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april 2004, § 54,
av Magnus Hultin. Förslagsställaren vill att kommunen utreder möjligheten att
bygga plank runt contrainrarna eller bygga enligt Molokvarianten.
Affärsverken Karlskrona AB har med skrivelse den 25 augusti 2006 lämnat yttrande och beslutsförslag. Affärsverken skriver bland annat att de delar uppfattningen att återvinningsstationerna bör förses med insynsskydd i form av staket. En
förutsättning för vissa av de investeringar som kan vara önskvärda, exempelvis
vissa markarbeten och plank, är dock att det lämnas varaktigt bygglov för
stationens placering. Bolaget har aktualiserat frågan kring en långsiktig lösning av
utseende och placering av återvinningsstationerna och en arbetsgrupp har bildats
med företrädare för tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen för
att hitta en lösning på problemen. Ett förslag till utformning har arbetats fram i
samarbete med en arkitektfirma och förslaget innehåller utformning med bland
annat plank runt stationen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Sofia Bothorp (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

2005.631.534

§ 185
Svar på motion om trådlöst Internet på Verkö för färjeresenärer
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005, § 180,
av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att fullmäktige uppdrar åt ansvariga förvaltningar att se över och förbättra nuvarande (i stort sett obefintliga) serviceutbud
i form av trådlös uppkoppling mot Internet, köp av varma drycker, marknadsföring
etc. för den som uppehåller sig på färjeområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 september 2006 lämnat
yttrande och beslutförslag. Förvaltningen skriver bland annat att under våren 2006
har Trådlöst Internet installerats. Under hösten 2006 kommer följande att utföras:
• ytorna i färjeterminalen som är avsedda för yrkeschaufförer utökas
betydligt och renoveras
• utökad och förbättrad skyltning såväl vid terminalen som på Verköleden
• förbättra inne- och utemiljön runt terminalen med ex vis bänkar och växter.
Diskussioner om möjligheterna att utöka servicen till färjeresenärerna med någon
typ av enklare förtäring pågår med Stena Linje. Utöver det som nämnts tidigare
pågår en ständig dialog mellan berörda parter för att lyssna in behov och vidta
åtgärder.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Äldrenämnden
Akten

2006.192.776

§ 186
Svar på motion om vård i livets slutskede och inrättande av Hospice
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av Mats
Lindbom (c). Motionären yrkar att kommunen ser över avtalet med Landstinget om
vården i livets slutskede, att kommunen inrättar Hospiceverksamhet med tillräckligt med platser för vård i livets slutskede och att dessa förläggs i närheten av
sjukhus eller vårdcentral, så att läkarkontakt snabbt kan upprättas, samt att
kommunen reserverar s.k. trygghetsplatser för snabb omvårdnad i en akut
situation.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2006, § 88, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Sammanfattningsvis skriver nämnden att verksamhetsansvariga
tar ansvar för att redan fastställda riktlinjer för palliativ vård i Blekinge blir kända
och implementerade till samtliga professioner i alla berörda verksamheter inom
landstinget och kommunen. Sedan hösten 2005 finns fyra trygghetsplatser för vård
i livets slut. Beläggningen under år 2005 talar i dagsläget inte för behov av ytterligare platser. Äldreförvaltningen ser inte något behov av en särskild enhet inom
kommunen för palliativ vård utöver den idag befintliga och förvaltningen återkommer med en redovisning av pågående utredning angående palliativa patienter
på Blekingesjukhuset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 228,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2006.32.809

§ 187
Svar på medborgarförslag om sponsring av idrottsanläggningar m.m.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006, §
4, av Filip Issal. Förslaget är kommunen skall släppa in sponsring av idrottsanläggningar och sälja namnen på dem genom budgivning. Förslaget bygger på att
Vodafone Arena Rosenholm erhållit sponsring och att samma förfaringssätt bör
gälla för övriga kommunala anläggningar i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 5 september 2006, § 36,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun har tagit en övergripande
policy när det gäller sponsring. Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat med förvaltningens yttrande vilket innebär att
policy finns för kommunens idrottsanläggningar som möjliggör sponsring enligt
det förslag som lämnats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 229,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2004.79.820

§ 188
Svar på medborgarförslag om Bastasjö friluftsområde
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2004, §
22, av Sven Svensson. Förslaget innebär att en stig framkomlig för barnvagnar
iordningsställs från N Hässlegården till Bastasjö rekreationsområde, samt att hela
leden runt Bastasjön görs framkomlig för barnvagnar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 september 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att under genomförandet av detaljplanen för
Bastasjö villaområde kommer gångvägar att anläggas genom området från N
Hässlegården till rekreationsområdet. Genomförande av detaljplanens västra del
påbörjas under 2006. Leden runt Bastasjön är ca 1,5 km och ungefär 400 m längs
sjöns sydsida från Bastasjöstugan österut till en grillplats är framkomlig för barnvagn. Dee närmaste åren kommer tekniska förvaltningen att färdigställa stadsvandringslederna, varför de ekonomiska utrymmet för nyanläggning eller uppgradering
av andra leder kommer att vara begränsat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 230,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.672.820

§ 189
Svar på medborgarförslag om Bastasjö rekreationsområde
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006, §
4, av Sven Svensson. Förslaget innebär i huvudsak att stigen runt sjön handikappanpassas i sin helhet, att betande får utestängs från sjön och stigen genom ett ca
230 m långt stängsel längs sjöns östra del, samt att en röjning sker i ett privatägt
markområde längs sjöns norra och västra strand.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 september 2006, § 84, lämnat yttrande och beslutsförslag. Leden runt Bastasjön är ca 1,5 km och ungefär 400 m
längs sjöns sydsida från Bastasjöstugan österut till en grillplats är leden framkomlig med rullstol. Att göra resten av leden tillgänglig för rullstolsbundna kommer att
ta betydande resurser i anspråk. De närmaste åren kommer tekniska förvaltningen
att färdigställa stadsvandringslederna, varför det ekonomiska utrymmet för nyanläggning eller uppgradering av andra leder kommer att vara begränsat.
Betning av ängarna öster om sjön med får och Highland Cattle görs främst ur
ekologisk synpunkt. Betning är ett naturligt sätt att hålla kulturlandskapet öppet.
Det är angeläget att djuren har tillgång till sjön för att få dricksvatten.
Tekniska förvaltningen genomför normalt inte röjningsarbeten inom markområden
som inte förvaltas av kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 231,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Kommunstyrelsens energigrupp
Akten

2004.489.458

§ 190
Svar på motion om att införliva slammet i kretsloppet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004, § 170, av
Mats Lindbom (c). Motionären förslår försök med lokal odling av energigrödor
med slam som jordförbättringsmedel startas upp i Karlskrona i enlighet med
motionens förslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 57, lämnat yttrande
och beslutsförslaget att motionen härmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 juni 2006, § 164, remitterat
motionen till kommunstyrelsens energigrupp för minskat oljeberoende, för
yttrande.
Kommunstyrelsens energigrupp har den 2 oktober 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 232, för egen
del beslutat
1. att ge energigruppen i uppdrag att i samverkan med tekniska förvaltningen,
Affärsverken, LRF-kommungrupp göra en förstudie i syfte att tydliggöra
ekonomiska, tekniska och ekologiska förutsättningar för att införliva slammet i
kretsloppet, samt
2. att uppdra åt energigruppen att beakta förstudien vid nästkommande KLIMPansökan den 1 oktober 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 november 2006, § 232,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde
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Svar på medborgarförslag om flyttning av Jarramas

§ 18

Svar på medborgarförslag om sänkta bussbiljettpriser för studerande/ungdomar

§ 19

Svar på medborgarförslag om simsportanläggning vid Rosenholms udde

§ 20

Svar på medborgarförslag om Kasino till Karlskrona

§ 21

Svar på motion om ”alkobommar” i hamnen

§ 22

Svar på motion om vattenutkast för fritidsbåtar vid Garphamnen, Hasslö

§ 23

Svar på motion om gratis vattenprover

§ 24

Svar på motion om ”Äldreomsorgen direkt”

§ 25

Utskott och beredningar under kommunstyrelsen

§ 26

Frågor

______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 25 januari 2007, kl.13.30-15.40
Sammanträdet ajourneras kl.14.15-14.20 samt 15.10-15.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Oscar Dyberg (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
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Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Ingvar Hansson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Angela Sandström (s)
Ewa Lengstedt (s)
Rosita Persson (s)
Mikael Landberg (m)
Emma B Henning (m)
Bengt Lindström (m)
Peter Graucob (m)
Ulla Berg (sd)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Birger Wernersson (s)
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Ola Bergqvist (s)
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4

Rikard Jönsson (s)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m)
Bo Löfgren (fp)
Peter Christensen (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Inger Åkesson (kd)
Ulf Lundh (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Ulf Hansson (v)
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Anna-Lena Cederström
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Anette Lilja

Utses att justera

Camilla Brunsberg och Ewa Lengstedt

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 5 februari 2007, kl. 11.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-26
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Ewa Lengstedt

Justeringsledamot ………………………………………………
Camilla Brunsberg

Övrigt

Följande ändringar i dagordningen bestämdes: ärende tolv (12) behandlades som
en del i ärende tre (3), ärende femton (15) behandlades som ärende fjorton (14)
och ärende fjorton (14) behandlades som ärende femton (15).

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 februari 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…Anette Lilja……………………………..

2007-01-25

Kommunala uppdrag
Blekinge Tingsrätt
Akten

2007.33.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Per Henriksson (sd) har den 22 januari 2007 avsagt sig uppdraget som
nämndeman i Blekinge Tingsrätt.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
________
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Karlskrona Moderbolag AB
AB Arena Rosenholm
Ekonomienheten
Akten

6

2007.13.107

§2
Ändring i bolagsordningen för AB Arena Rosenholm
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 december 2006 lämnat
beslutsförslag. Ändringar har gjorts i 8 § st 2 i bolagsordningen där
formuleringen om styrelsens antal ledamöter föreslås ändras till ”styrelsen
skall bestå av minst sju och högst elva ledamöter med lägst sju och högst
elva ersättare.
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Av den framgår att
aktier inte längre ska ha ett nominellt värde utan att istället skall
bolagsordningen innehålla uppgift om antalet aktier eller lägsta och högsta
antalet aktier som kan finnas i bolaget. Denna ändring i bolagsordningen ska
göras då andra ändringar i bolagsordningen görs. Därför föreslås texten i § 7
ändras från ”Aktie skall lyda på 1 000 kronor” till ”antalet aktier skall uppgå
till lägst 100 stycken och högst 400 stycken”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 20,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta den ändrade bolagsordningen för AB Arena Rosenholm Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/styrelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§3
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Koloniträdgårdar UPA Karlskrona (Gullberna)
Ledamot

Bengt-Åke Persson

KD

Moderbolaget, AB Karlskrona
Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Ersättare

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson
Mikael Andersson
Mats Lindbom
Jan Johansson
Ann-Charlotte Svensson
Börje Nilsson
Carl-Göran Svensson
Filip Issal
Maria Persson
Marcel Abedini
Richard Jönsson
Laila Karlsson
Håkan Eriksson

M
S
FP
C
KD
S
S
M
FP
C
MP
S
S
S

Ombud, Affärsverken Karlskrona AB
Ombud
Ombudsers

Jan Johansson
Lars Hildingsson

KD
S
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Ombud, Fastighetsbolaget Gullberna KB
(komplettering – ombud redan vald)
Ombudsers

Lars Hildingsson

S

Ombud, Karlskronahem AB
Ombud
Ombudsers

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson

M
S

Ombud, Karlskrona Fryshus (KAFRYS)
Ombud

Karl-Gösta Svenson

M

Ombud, Karlskrona Stuveri AB
Ombud
Ombudsers

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson

M
S

Ombud, Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ombud
Ombudsers

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson

M
S

Ombud, Sydostenergi AB
Ombud
Ombudsers

Karl-Gösta Svenson
Lars Hildingsson

M
S

Räddningstjänst Östra Blekinge
Ersättare

Maria Persson

C
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AB Arena Rosenholm Karlskrona, styrelsen
(externa styrelseledamöter)
Ledamöter

Sigvard Hallstedt
Thomas Berg
Fredrik Sjöqvist
Åsa Lindau

Nämndeman, Blekinge Tingsrätt
Nämndeman Nils Johansson (sd) efter Per Henriksson
_________
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) föreslår fullmäktige
besluta följande:
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Enligt bolagsordning skall två ordinarie revisorer jämte två revisorsersättare
utses. Efter felräkning har Holger Olsson (c) i november 2006 valts till
revisorsersättare istället för ordinarie revisor.
Val: Holger Olsson (c) utses till ordinarie revisor till och med den 31
december 2010.
Vårdförbundet i Blekinge
att revisorsersättare Birger Wernersson (s) utgår då ingen ersättare skall
utses.
_______
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Akterna

2006.539.701
2007.6.007
2006.641.007
2001.36.214

§4
Anmälningsärenden

a. Tackbrev från Laila Karlsson
b. Revisionsutlåtande/rapport avseende delårsbokslut
c. Tekniska nämndens förslag till taxor år 2007
d. Revisionsrapport ; Granskning av integrerad styrning
(handlingarna bifogades)
e. Revisionsrapport; Granskning av kommunens hamnverksamhet
med fokus på Verkö (handlingarna bifogades)
f. Regeringsbeslut 2006-12-14 avseende överklagan om detaljplan för
Säby 4:14 del 3 m.fl., Karlskrona kommun.

_______
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Akterna

11

2006.639.510
2007.34.312
2007.38.609
2007.58.823

§5
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö, av Tanja Rebel
2. Medborgarförslag om cykelväg; Fågelmara – Kristianopel, av Birger
Ganneby,
3. Motion om skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och inflytande
för barn och ungdomar, av Åsa Gyberg-Karlsson (v) samt
4. Motion om renovering och komplettering av gång- och motionsstigarna
på Saltö och Dragsö, av Alf Stålborg (sd).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
________

2007-01-25

Akterna

12

2007.48.033
2007.57.512

§6
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
1. Interpellation den17 januari 2007 till kommunstyrelsens ordförande
angående sommarjobb till ungdomar, av oppositionsråd Christina Mattisson
(s).
2. Interpellation till ordföranden i tekniska nämnden, Tommy Olsson (kd),
med fråga om vilka planer som finns för en trygg och säker trafiksituation
kring Lidls livsmedelshall.
Ordförande i tekniska nämnden, Tommy Olsson (kd), svarar att han på grund
av bortavaro vid nästa sammanträde kommer att besvara interpellation (2)
”om trygg och säker trafiksituation” på kommunfullmäktiges sammanträde i
mars månad.
_______
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Äldreförvaltningen
Kommunchefen
Akten

13

2006.634.730

§7
Införande av hemtjänstpeng
På uppdrag av budgetberedningens ordförande och tillika kommunstyrelsens
ordförande har förslag till ärende avseende ”Principbeslut för införande av
hemtjänstpeng” tagits fram. Uppdraget har utförts genom en arbetsgrupp
inom äldreförvaltningens ledning och stab. Arbetsgruppen har översiktligt
studerat underlag från kommuner som på skilda sätt och i olika utsträckning
har infört kundvalssystem inom äldreomsorgen, liksom visst underlag från
konkurrensverket, nämnden för offentlig upphandling m.fl. Arbetsgruppens
bedömning är att det finns breda erfarenheter att ta del av inför ett eventuellt
införande av system med hemtjänstpeng.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 december 2006, § 248,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att uppdra till äldrenämnden att utreda uppdraget vidare avseende
hemtjänstpeng med inriktning om införande i maj 2007.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20-21 december 2006, § 203,
bordlagt ärendet.
Yrkanden
Peter Johansson (s) yrkar på återremiss av ärendet för beredning i
äldrenämnden och för hörande av det kommunala pensionärsrådet.
Günter Dessin (v) yrkar återremiss.
Richard Jomshof (sd), Camilla Brunsberg (m), Ann-Louise Trulsson (m)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att utreda uppdraget vidare.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras
idag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.
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Följande röstar ja: Karl-Gösta Svenson (m), Peter Graucob (m), Sophia
Ljungberg (m), Bengt Lindström (m), Rune Andersson (m), Annicka
Engblom (m), Sven-Otto Ullnér (m), Karin Brunsberg (m), Emma B
Henning (m), Lars-Göran Forss (m), Peter Glimvall (m), Carl-Göran
Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Jan Lennartsson (m), Camilla
Brunsberg (m), Mikael Landberg (m), Richard Jomshof (sd), Nils Johansson
(sd), Ulla Berg (sd), Alf Stålborg (sd), Per Henriksson (sd), Kurt Petersson
(sd), Ingvar Hansson (sd), Kent Lewén (fp), Margareta Rodin (fp), Per
Ivarsson (fp), Anna Ekström (fp), Mikael Andersson (fp), Gunilla Ekelöf
(fp), Jan-Olof Petersson (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c),
Magnus Larsson (c), Ingela Abramsson (c), Maria Persson (c), Ingrid
Hermansson (c), Tommy Olsson (kd), Jan Johansson (kd), Inga-Lill
Siggelsten Blum (kd), Sofia Bothorp (mp), José Espinoza (mp) och Roger
Poka (mp).
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Veronica
Lahte (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Rosita Persson (s), JanAnders Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark
(s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Laila
Karlsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström (s), Bo Andersson (s),
Yvonne Sandberg-Fries (s), Mats Johansson (s), Ewa Lengstedt (s), Anders
Persson (s), Chatarina Holmberg (s), Oscar Dyberg (s), Gerthie Olsson (s),
Roland Andreasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Markus Alexandersson
(s), Birgitta Törnqvist (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s),
Glenn Thörnström (sd), Günter Dessin (v) och Åsa Gyberg-Karlsson (v).
Fullmäktige beslutar med fyrtiotvå (42) ja-röster mot trettiotre nej-röster (33)
att ärendet skall avgöras idag.
Kommunjurist, Lennarth Eriksson yttrar sig angående ett ärende som
bordlagts och den majoritet som då torde krävas för återremittering.
Ett kortare uppehåll.
Yrkande
Efter överläggning med fullmäktiges presidium yrkar ordföranden
att ärendet återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning.
_____
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Kommunchefen
Akten

15

2006.635.610

§8
Införande av barnomsorgspeng och skolpeng
På uppdrag av budgetberedningens ordförande och tillika kommunstyrelsens
ordförande, har kommunledningsförvaltningen skrivit fram ärende avseende:
”Inriktning av principbeslut för införande av barnomsorgspeng, skolpeng,
ledningsorganisation i barn- och ungdomsförvaltningen samt ekonomisk
särredovisning av skola och barnomsorg”.
Uppdraget har genomförts genom en arbetsgrupp inom barn- och
ungdomsförvaltningens ledning. Budgetberedningens utredningsdirektiv
omfattar följande:
• Hur barnomsorgspeng och skolpeng i ett inledningsskede kan tillämpas i
Karlskrona
• Lämpliga utgångspunkter för ”en rektor på varje skola” och föreståndare
i barnomsorgen
• Särredovisning av skola och barnomsorg
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 december 2006, § 249,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att utreda uppdraget vidare
avseende barnomsorgspeng och skolpeng med inriktning om genomförande
den 1 juli 2007, samt
2. att överlåta till barn- och ungdomsnämnden i övrigt att besluta om
organisation och ekonomisk särredovisning i enlighet med alliansens
budgetförslag.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20-21 december 2006, § 204,
bordlagt ärendet.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att be barn- och
utbildningsnämnden lämna synpunkter samt göra en konsekvensbeskrivning
av införandet av skol- och barnomsorgspeng.
Jan-Olof Pettersson (fp) och Annicka Engblom (m) yrkar återremiss.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till återremissyrkandet.
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Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till att utreda möjligheterna.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Hansson
med fleras yrkande om återremiss. Fullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
Reservation
Jan Lennartsson (m) reserverar sig till förmån för kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Kulturförvaltningen
Akten

17

2005.475.879

§9
Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument samt Handlings- och
åtgärdsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Kulturförvaltningen har i en skrivelse den 18 december 2006 lämnat yttrande
med beslutsförslag.
Världsarvsrådet har genom länsstyrelsens försorg utarbetat gemensamma
förvaltnings- och utvecklingsprogram för Örlogsstaden Karlskrona.
Programmet består av två delar; ett övergripande strategi- och
inriktningsdokument och en handlings- och åtgärdsplan. Kulturnämnden har
som samordnande nämnd skickat ut planen till berörda nämnder och
förvaltningar. Huvudprincipen är att genomförandet av programmet ska ske
inom ramen för de deltagande organisationernas ordinarie verksamhet och,
när så behövs, genom olika samarbetsinsatser. Den som har huvudansvaret
för ett fokusområde har också huvudansvaret för att initiera, samordna och
driva arbetet inom programområdet.
De sex (6) strategiska fokusområdena är: 1.samverkan och delat
ansvarstagande, 2. kunskap och kompetens, 3.samhällsplanering och
bebyggelsevård, 4. publikarbete och kommunikation, 5. bildning och
delaktighet samt 6. internationell samverkan. I planerna betonas särskilt
Karlskrona kommuns ansvar för fokusområden 3, 4 och 5.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 11,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna Karlskrona världsarvsråds Strategi och inriktningsdokument.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kommunrevisorer
Akten

2006.481.003

§ 10
Nytt revisionsreglemente för revisionen
Ordföranden, Kommunrevisorer, har på sammanträde den 21 november
2006, § 75, föredragit ändrad version av Revisionsreglementet härefter har
Kommunrevisorerna beslutat:
att godta ändringarna och
att lämna revisionsreglementet till kommunstyrelsen.
Enligt bilagt revisionsreglemente omfattar ändringarna §§ 6 och 15.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godta ändringarna.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

18

2007-01-25

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Informationsenheten

19

2006.623.311

§ 11
Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats för uteservering
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 november 2006, § 115,
lämnat beslutsförslag.
Taxan som reglerar uteserveringar har under året bearbetats av en
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp i avsikt att föreslå
kommunfullmäktige att anta nya principer för upplåtelsen. Målsättningen är
att öka attraktiviteten och förbättra näringslivets förutsättningar i centrum.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uteserveringar som inte serverar öl, vin eller sprit skall erlägga en
avgift som motsvarar hälften av taxan för uteserveringar med öl, vin eller
sprit,
2. att de fem första ianspråktagna kvadratmetrarna är avgiftsbefriade,
3. att uppställning av ett bord (maximal diameter om 60 cm) och två stolar
sker avgiftsfritt såvitt ingen servering förekommer,
4. att året delas in i en sommarsäsong som omfattar perioden 1 mars - 31
oktober och en vintersäsong som omfattar tiden 1 november - 28 februari,
5. att upplåtelse under vintersäsongen kräver avtal med fastighetsägaren med
anledning av särskilda behov av fastighetsskötsel vintertid,
6. att upplåtelse vintertid kräver att uteserveringen används för avsett
ändamål (dvs. servering),
7. att taxan förblir oförändrad trots att sommarsäsongen utökas med tre
månader samt
8. att taxan för vintersäsongen i 2006 års prisnivå sätts till 1 000 kronor för
uteservering med öl, vin eller sprit och 500 kronor för uteservering utan öl,
vin eller sprit.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

2007-01-25

Tekniska förvaltningen
Akten

20

2007.14.251

§ 12
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö marina, Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 december 2006 lämnat
beslutsförslag och bifogat avsiktsförklaringen i sin helhet.
Tekniska förvaltningen har upprättat en avsiktsförklaring mellan kommunen
och Spigg Telekommunikation AB, avseende detaljplaneläggning och
försäljning av fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11.
Fastigheten innehas med tomträtt av Spigg Telekommunikation AB för
båtvarv och härmed jämförlig verksamhet och vidare arrenderar bolaget ett
område om ca 3 500 kvm av Kölen 11 för marin verksamhet av kommunen.
Parterna är överens om att söka ombilda Kölen 5-11, som ägs av kommunen,
till bostadsändamål samt behålla en del av Kölen 7 för marint ändamål, och
att i detta syfte upprätta en detaljplan som medger detta. Spigg
Telekommunikation AB står för 50 % och tekniska förvaltningen för
motsvarande 50 % av kostnaderna för framtagande av detaljplanen.
Fördelning av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att
regleras i ett exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen och avtalet
tas fram parallellt med detaljplanen.
Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att ny detaljplan för
området vinner laga kraft.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och
Spigg Telekommunikation AB.
Yrkande
Efter överläggning med fullmäktiges presidium yrkar ordföranden
att ärendet återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning.
_____

2007-01-25

Kommunens anslagstavla
Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge län
Berörda sakägare
Akten

21

2006.59.214

§ 13
Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 med flera, Vämöstrand,
Karlskrona kommun, Blekinge län – antagande
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 november 2006, §
393, hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för del av Karlskrona
5:10 med flera, Vämöstrand.
Detaljplanen för Karlskrona 5:10, Vämöstrand har varit utställd för
granskning under tiden 18 augusti till den 15 september 2006. Under
utställningstiden har handlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona
kommuns webbplats. Kungörelse om utställning har anslagits på kommunens
Anslagstavla, stadsbiblioteket samt infört i lokalpressen fredagen den 18
augusti 2006.
Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i centralt och attraktivt
läge.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för del av Karlskrona 5:10 med flera, Vämöstrand
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

2007-01-25

Tekniska förvaltningen
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

22

2007.15.251

§ 14
Mark- och exploateringsavtal avseende Karlskrona 5:10 m.fl.,
Wämöstrand, Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 december 2006 lämnat ett
upprättat förslag till mark- och exploateringsavtal jämte beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen har upprättat mark- och exploateringsavtal mellan
kommunen och Skanska mark och Exploatering Bygg AB (bolaget) avseende
exploatering av ett område vid norra delen av Wämö, Wämöstrand.
Exploateringsavtalet har upprättats i samråd med berörda förvaltningar och
avdelningar inom kommunen.
Detaljplan för Karlskrona 5:10 m.fl. Wämöstrand, som medger
bostadsbebyggelse är godkänd av miljö- och byggnadsnämnden och är vidare
inlämnad för antagande av kommunfullmäktige.
Planen omfattar ett område om ca 3,5 ha av fastigheten Karlskrona 5:7, 5:10,
5:11 och 5:48. Området omfattades tidigare av detaljplan från 1969 som
anger allmän plats; gata, park samt vattenområde som får överbyggas med
bryggor.
Generellt gäller att bolaget kommer att svara för genomförandet av
bostadsprojektet inom planområdet samt svara för de åtgärder och åtaganden
som fordras för ett plangenomförande, så som bulleråtgärder och
kompletterande miljötekniska undersökningar och åtgärder.
Tekniska förvaltningen bygger ut va-ledningar fram till den nybildade
tomtgränsen, vid Lindesnäsvägen, och anvisar anslutningspunkter för vatten
och avlopp. Dagvattenanslutning sker till befintlig ledning i väster. Bolaget
ansvarar för och bekostar utbyggnaden sam framtida drift och underhåll av
va-ledningar inklusive pumpstation inom kvartersmark. Bolaget erlägger
anläggningsavgifter för vatten- och avlopp samt för el och
fjärrvärmeanslutning enligt vid varje tillfälle gällande taxa och
bestämmelser.

2007-01-25
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande mark- och exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun och Skanska Mark Exploatering Bygg AB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Kommunens anslagstavla
Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge län
Berörda sakägare
Akten

24

2006.304.214

§ 15
Detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av Verkö 3:1 med flera
Karlskrona kommun, Blekinge län – antagande.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 oktober 2006, §
356, hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för del av Verkö 3:1
med flera, Södra Backe (skola).
Detaljplan för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola) har varit
utställd för granskning under tiden 18 augusti till den 15 september 2006.
Kungörelse har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i
lokalpressen fredagen den 18 augusti 2006.
Inkomna yttranden under utställningstiden föranleder ingen ändring av
detaljplanen.
Planförslagets syfte är att ange nytt läge för förskola och grundskola på
Verkö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 24,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplanen för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

2007-01-25

Blekingetrafiken
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

25

2006.338.531

§ 16
Svar på medborgarförslag om bussreflex till alla skolbarn
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2006,
§ 98, av Gunnar Blomqvist. Förslaget är att införa en bussreflex som även
gäller som bussbiljett/busskort och att alla skolskjutsbarn i kommunen får ett
sådant.
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 november 2006, §
115, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver
sammanfattningsvis att det inom nämndens verksamhet finns ett relativt litet
antal elever som använder busskort. Av 2 000 skolskjutsbarn är det runt 300
stycken som använder terminskort via Blekingetrafiken. Dessa kort har en
magnetslinga och skall behandlas som en värdehandling. Kortet tål inte
samma behandling som löst hängande reflexbrickor.
Frågan om reflexer är rent generellt dock angelägen. I samråd med skolor,
föräldrar och skolskjutsentreprenörer avser Barn och ungdoms förvaltningen
att ta fram en lösning för att ge våra skolbarn och elever lämpliga reflexer.
Vidare beslutar nämnden att skicka ärendet till Blekingetrafiken för
kännedom och vidare hantering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 25,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Tekniska nämnden
Akten

26

2006.428.843

§ 17
Svar på medborgarförslag om flyttning av museifartyget Jarramas
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Ann-Marie Hedström. Förslaget är att museifartyget
Jarramas skall flyttas tillbaka till Borgmästarfjärden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2006, § 107,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis
att nuvarande ägare, Marinmuseet, har valt att lägga fartyget vid sin egen
anläggning och tekniska förvaltningen har inga synpunkter på detta
arrangemang.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 26,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Akten

27

2006.139.531

§ 18
Svar på medborgarförslag om sänkta bussbiljettpriser för studerande
och ungdomar
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av My Stranne m.fl. Förslaget är att busspriserna sänks,
framförallt för studenter och ungdomar och att detta t.ex. kunde ske genom
uppvisande av CSN-kort.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 10 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver sammanfattningsvis att
bussbiljettpriserna fastställs av Blekingetrafiken som är ett särskilt bolag som
ägs av samtliga läns kommuner och landstinget. Karlskrona kommun kan
alltså inte själva bestämma priserna på bussbiljetterna, men kan självfallet
påverka Blekingetrafiken genom att ha synpunkter på detta. Både biljettpriser
och bussturstäthet m.m. diskuteras i kommunen och vägs mot vad som kan
anses skäligt ur ett ekonomiskt perspektiv.
Blekingetrafiken har beslutat inför år 2007 att åldersgränsen för barn- och
ungdomsbiljett förändras genom att åldern höjs från 16 till 19 år, vilket
delvis är i enlighet med förslagsställarens önskemål. Genom ett särskilt avtal
med Blekingetrafiken och BTH har studenter inskrivna på BTH möjlighet att
resa gratis mellan Karlskrona och Ronneby/Karlshamn.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 27,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

28

2006.430.822

§ 19
Svar på medborgarförslag om simsportanläggning vid Rosenholms udde
(f d Rosenholmsvarvet)
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Karlskrona Simsällskap förslaget är att anlägga en
kvalificerad simsportanläggning vid Rosenholms udde och vidare att
anläggningen bör inrymma bl.a. en 50 meters simtävlingsbassäng med
möjlighet till tredelad indelning (25 m tävlingsbassäng,
siminstruktionsbassäng och hoppbassäng).
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 20 november 2006,
§ 55, och hänvisar där till Idrotts- och fritidsförvaltningens förslag till
yttrande och beslut vilket nämnden ställer sig bakom. Förvaltningen har
sammanfattningsvis yttrat att:
Rosenholms udde ägs f o m den 1 augusti 2006 av kommunägda Kruthusen
Företagsfastigheter AB (bolaget). Bolaget har inte för avsikt att själv
investera i området utan söka externa investerare och finansiärer för att
utveckla udden.
I arbetet med att söka investerare har fyra (4) olika teman om uddens
utveckling och exploatering lags fram:
- Resort – anläggning med hotell restaurang , spa
- Idrott och hälsa – vattensport, simning , handikappidrott, rodd etc.
- Attraktion – spektakulär byggnad, restaurang, natur landskap
- Upplevelse – äventyrsbad, akvarium, naturrum etc.
Generellt lyfts närheten till Telenor Arena Karlskrona fram och en koppling
med olika vattensporter är av största vikt för områdets utveckling.
Allmänt är förvaltningen positiva till verksamheter som kan kopplas till en
simsportanläggning.
Vid den tidpunkt konkreta planer finns för utveckling av området och om
kommande investerare avser att anlägga en anläggning med bl.a. simsport
kommer frågan om Karlskrona kommuns eventuella engagemang,
finansiering etc. att prövas inom kommunen.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 28,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Näringslivsenheten
Akten

30

2006.179.141

§ 20
Svar på medborgarförslag om privat Kasino till Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Filip Issal. Förslaget är att Karlskrona kommun skall arbeta
för att få ett privat kasino i Karlskrona. Ett privat kasino kommer att locka
turister för övernattningar, skapa arbetstillfällen samt ge Karlskrona lyskraft.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 31 oktober 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag och yttrar sammanfattningsvis följande:
Förvaltningen har undersökt möjligheterna till ett privat kasino, tyvärr finns
fortfarande en del hinder tex. finns det inga beslut som visar att det är lagligt
att starta privata kasinon samt har Svenska Spel fram till 2007 tillstånd att
bedriva sex (6) stycken internationella kasinon. Idén med ett kasino i
Karlskrona är intressant och förvaltningen kommer fortsätta bevaka de
utredningar och beslut som genomförs både inom EU-kommissionen och på
regeringskansliet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 29,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Tekniska nämnden
Akten

31

2006.177.533

§ 21
Svar på motion om alkobommar i hamnen (Verkö färjeterminal)
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24,
av Bo Löfgren (fp). Motionären tar upp att problemet med berusade
lastbilschaufförer som kör av färjorna i Karlskrona och Karlshamn fortsätter
och att antalet mer än fördubblats jämfört med förra året vilket är
oacceptabelt. Motionären föreslår att så kallade alkobommar inrättas vid
färjeterminalen där främst förare av tunga fordon/lastbilschaufförer tvingas
blåsa i alkomätare innan de får åka ut på det svenska vägnätet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2006, § 105,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis
följande: I Trelleborgshamn har under innevarande år en typ av alkobommar
inrättats och en utvärdering kommer senare att göras. Stena Line kommer att
införa frivilliga alkotester på sina fartyg. Tekniska förvaltningen kommer att
följa utvecklingen och ta del av ovanstående utvärdering och utifrån det
resultatet ta fram förslag, i samråd med polisen, vägverket och rederiet, på
åtgärder för att öka kontrollen av förarnas nykterhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 30,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att initiera frågan att på Verkö i anslutning till
färjeterminalen införa alkobommar vid terminalens utfart.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_______

2007-01-25

Tekniska nämnden
Akten

32

2006.433.825

§ 22
Svar på motion om vattenutkast för fritidsbåtar vid Garphamnen,
Hasslö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006,
§ 111, av Börje Dovstad (fp) och Jan-Olof Petersson (fp). Motionärerna
tar upp att det vid Garphamnen på Hasslö saknas färskvattenutkast för
fritidsbåtar. Det vattenutkast som finns på Garphamnens nordvästra kaj
är avsett och dimensionerat för båtar i yrkestrafik. Den här ordningen
leder till att fritidsbåtsägare tvingas besöka andra hamnar för att fylla
på vatten, alternativt bära med sig vatten hemifrån.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2006, § 106,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver sammanfattningsvis
följande: Färskvattenutkast för kommunala fritidsbåtshamnar är inte
standard. I samtliga skärgårdshamnar/fiskehamnar finns uttag för
färskvatten, inklusive Garphamnen, uttagen kan dock vara mer eller
mindre lättillgängliga för fritidsbåtar. Under 2007 kommer samtliga,
ej utarrenderade, kommunala hamnar att förses med lättillgängligt
tappställe och slang för färskvatten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 31,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första attsats ”att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag
att sätta upp färskvattenutkast för fritidsbåtar i Garphamnen på Hasslö” och
att den andra attsatsen ”att utkastet i första attsatsen placeras på hamnens
sydöstra kaj” därmed skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________

2007-01-25

Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

33

2006.203.462

§ 23
Svar på motion om gratis vattenprov till alla som väntar nytillskott i
familjen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2006, § 51,
av Maria Persson (c). Motionären tar upp att det borde vara gratis att ta
vattenprover för alla nyblivna föräldrar med egen brunn. Risken finns annars
att man låter bli att kontrollera vattenkvalitén i sin brunn på grund av
kostnaden. I Ronneby kommun tex. är detta (vattenprov) gratis för alla som
väntar tillskott i familjen.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 september 2006,
§ 326, yttrat sig samt lämnat förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag och yttrar sammanfattningsvis följande:
Den beräknade kostnaden för motionärens förslag uppgår till ca 220 tkr,
inkluderat dels analyskostnaderna och dels samhällsbyggnadsförvaltningens
hantering. Kostnaden för analys av vattenprov inkl. alkalinitet och radon
uppgår till 1 200 kronor plus avgift till miljö- och byggnad för information,
hantering av provsvar etc., ca en timme.
I de fall familjer har kommunalt vatten och avlopp så är detta en del av det
som abonnenten får för sin mätaravgift och förbrukningsavgift, och dessa
avgifter är väsentligt högre årsvis jämfört med kostnaderna för den som har
egen brunn. Med hänvisning till kommunens ekonomi föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 32,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen om att det skall vara gratis att ta vattenprover för alla
nyblivna föräldrar med egen brunn.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________

2007-01-25

Äldrenämnden
Akten

34

2006.185.730

§ 24
Svar på motion om Äldreomsorgen direkt, återremiss
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24,
av Evy Andreasson (kd). Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid
sammanträde den 31 augusti 2006, § 128.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 november 2006, § 120,
återigen lämnat yttrande och beslutsförslag. Som svar på motionen, yttras
sammanfattningsvis följande:
Äldreförvaltningen har i skrivelse 2006-05-08 lämnat förslag till svar på
motionen. Äldreförvaltningen pekar där på bl.a. de funktioner och den
bemanning som finns inom förvaltningen samt verksamhetens komplexitet. I
förslaget till svar pekas också på åtgärder som äldreförvaltningen avser att
vidta för att förbättra informationen runt äldrekonsulterna och information
om personal- och organisationsförändringar till kommunen växel.
Äldreförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet utan hänvisar till
tidigare lämnad redovisning och förslag till svar. De åtgärder som
äldreförvaltningen planerat att vidta har i allt väsentligt genomförts.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 34,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att äldrenämnden inte har något ytterligare att tillägga till sitt tidigare
motionssvar varför motionen skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________
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Kommunala uppdrag
Samtliga nämnder
Kommunchefen
Näringslivsenheten
Informationsenheten
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2007.10.001

§ 25
Utskott och beredningar under kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse daterad den 15 december 2006
lämnat yttrande jämte beslutsförslag till förändringar i den politiska
organisationen.
Förslaget innebär att fastighetsutskottet och integrationsberedningen
avskaffas och att det istället inrättas ett näringslivsutskott och en strategisk
planeringsgrupp under kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 januari 2007, § 7,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastighetsutskottet och integrationsberedningen skall upphöra.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
________

2007-01-25

§ 26
Frågor
Christina Mattisson (s) frågar kommunstyrelsens ordförande om
när kommunstyrelsens ordförande har för avsikt att lyfta ärendet
om det, vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 20-21
december 2006, antagna resultatförbättrande utvecklingsprogrammet.
Karl-Gösta Svenson (m) svarar.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007
§ 27

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 28

Förstudie/vägutredning avseende E 22 förbifart Jämjö

§ 29

Kommunala val

§ 30

Anmälningsärenden

§ 31

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 32

Avskrivna motioner (återkallade)

§ 33

Inkomna interpellationer

§ 34

Förslag till revisionsreglemente för Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge

§ 35

Ansökan om ekonomiskt stöd till Blekinge Teknik College Ekonomisk Förening

§ 36

Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006

§ 37

Överenskommelse om att etablera Museum Leonardo da Vinci i vattenborgen
inkl. försäljning av fastigheten Sjöstjerna 3 och 4, Karlskrona kommun

§ 38

Reglemente för kommunstyrelsen, arbetsordning

§ 39

Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Karlskrona kommunkoncern

§ 40

Förslag om förlängning av Skolplanen för utbildningsnämnden till 2007-08-31

§ 41

Avsiktsförklaring avseende fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11 Hästö
Marina, Karlskrona kommun

§ 42

Investeringstillstånd för ny förskola i Bastasjö

§ 43

Svar på medborgarförslag om att anlägga trädgårdstäppor vid tennisbanorna i
Klinteberga

§ 44

Svar på medborgarförslag om förändring av parkeringsplatserna på Skeppareg. m.fl.

§ 45

Svar på motion om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning angående
ersättares ingivande av motioner

§ 46

Svar på motion angående att verkställa beslut om asfalterad tennisbana i Kättilsmåla

§ 47

Svar på motion om Internationell Policy

§ 48

Frågor

§ 49

Svar på interpellation om trygg och säker trafiksituation kring Lidl

§ 50

Svar på interpellation om sommatjobb till ungdomar

§ 51

Svar på interpellation angående boende för hemlösa

__________

29 mars 2007

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 29 mars 2007, kl.13.30-17.15
Sammanträdet ajourneras kl.15.25-15.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Annelie Svensson (s)
Bo Andersson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Gerthie Olsson (s) kl.13.30-16.55 §§ 27-50
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl.13.30-16.35 §§ 27-48
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m) kl.13.30-15.45 §§ 27-41
Sven-Otto Ullnér (m) kl.13.30-15.25 §§ 27-41
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
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Per Henriksson (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd) kl.13.30-16.10 §§ 27-45
Ingvar Hansson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd) §§ 27-40, 42-51
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp) kl.13.30-14.20 §§ 27- del av § 41
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s) kl.13.30-16.20 §§ 27-46
Claes-Urban Persson (s) kl.16.20-17.15 §§ 47-51
Lisbeth Bengtsson (s)
Ola Bergqvist (s)
Rikard Jönsson (s)
Anita Seaberg (s)
Mikael Landberg (m)
Birgitta Gamelius (m)
Peter Graucob (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl.15.25-17.15 §§ 42-51
Ulla Berg (sd)
Lena Hjorth (fp)
Bo Löfgren (fp) kl.13.30-16.30 §§ 27-48
Nicole Carlebäck (fp) kl. 16.30-17.15 §§ 49-51
Karin Landquist (kd)
Inger Åkesson (kd) kl.14.10-15.25 § 41
José Espinoza (mp) kl.15.45-17.15 §§ 42-51
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s) kl.13.30-16.20
Ulla Ohlsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Bengt Lindström (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl.13.30-15.45
Peter Christensen (fp)
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Nicole Carlbäck (fp) kl.13.30-16.30
Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Inger Åkesson (kd) kl.13.30-14.10
José Espinoza (mp) kl.13.30-15.45
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Anette Lilja

Utses att justera

Ann-Louise Trulsson och Rikard Jönsson

Justeringens plats och tid

Tegelhuset (Palanderska gården)
tisdagen den 10 april 2007, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 27-51
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Ann-Louise Trulsson

Justeringsledamot ………………………………………………
Rikard Jönsson

Övrigt

Följande ändringar i dagordningen bestämdes: ärende femton (15) behandlades
som ärende två b (2 b).

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 april 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…Anette Lilja…………………………..
Anette Lilja
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Kommunala uppdrag
Blekinge Tingsrätt
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten

4

2007.33.102

§ 27
Avsägelser av kommunala uppdrag

1. Lennart Thörnqvist (s) har i skrivelse daterad den 26 januari 2007 avsagt
sig sitt uppdrag (ledamot) i Karlskronahems styrelse.
2. Patrik Enstedt (s) har i skrivelse daterad den 2 februari 2007 avsagt sig
uppdraget som 2:e vice ordförande i handikappnämnden.
3. Ewa Lengstedt (s) har i skrivelse (mail) daterat den 7 mars 2007 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
4. Per Björklund (sd) har i skrivelse daterad den 14 mars 2007 avsagt sig
uppdraget som ordinarie ledamot i socialnämnden.
5. Sofia Westerberg Moestedt (m) har i skrivelse daterad den 14 mars 2007
avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
6. Aya Al Sadoon (s) har den 14 mars 2007 avsagt sig uppdraget som
nämndeman i tingsrätten (Blekinge Tingsrätt).
7. Aya Al Sadoon (s) har den 28 mars 2007 avsagt sig uppdraget som
ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
8. Patrik Enstedt (s) har i skrivelse daterad den 28 mars 2007 avsagt sig
uppdraget som ledamot i handikapprådet i Karlskrona.
9. Patrik Enstedt (s) har i skrivelse daterad den 28 mars 2007 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Vårdförbundet i Blekinge.
10. Annelie Svensson (s) har i skrivelse daterad den 26 mars 2007 avsagt sig
sitt uppdrag som ordinarie ledamot i handikappnämnden samt
11. Lena Ryge (s) har i skrivelse daterad den 29 mars 2007 avsagt sig sitt
uppdrag som vice ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

29 mars 2007

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
________
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Ekonomienheten
Handläggaren
Region Blekinge
Akten
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§ 28
Förstudie/vägutredning avseende E 22, förbifart Jämjö
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 17 februari 2007 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut. I skrivelsen anges bl.a.:
Planeringsläget för E 22 förbifart Jämjö
Det kan konstateras att vägavsnittet vid Jämjö standardmässigt är en av de
sämsta delarna på hela E 22 från Trelleborg till Norrköping. Trots detta är
planeringsläget för en ombyggnad dåligt. Visserligen finns det ett omfattande
utredningsarbete gjort men detta behöver ses över och anpassa till ny
lagstiftning som nu råder. Slutsatsen på den vägutredning som gjordes under
1990 var att det s.k. kustalternativet skulle väljas vilket Länsstyrelsen,
Vägverket och Karlskrona kommun var överens om. Det är också detta
alternativ som finns redovisat i kommunens översiktsplan (bilagd karta finns
i ärendet).
Om väg E 22 förbi Jämjö överhuvudtaget ska komma till utförande inom den
närmast 10-årsperioden, oberoende finansieringsform, så måste
planeringsläget för projektet förbättras. Eftersom väg E 22 förbi Jämjö inte
finns med i den nu gällande nationella vägplanen för perioden fram till och
med 2013 så har inte Vägverket vare sig möjlighet eller rätt att avsätta
resurser för en utredningsinsats utan att någon extern partner finansierar
utredningsarbetet.
Finansiering av utredningsarbetet
Vägverket har under hand låtit meddela att en översyn av den tidigare gjorda
vägutredningen kan starta tidigt våren 2007 under förutsättning att
finansiering kan ordnas. Arbeten har preliminärt av Vägverket beräknats
uppgå till ca fem (5) miljoner kronor för att ta fram en tillåtlighetsprövad
vägutredning, vilket sannolikt är ett måste om projektet ska kunna ingå i
OPS-projekt för väg E 22. Utredningsarbetet föreslås efter samråd med
Vägverket att avgränsas till att endast omfatta delen Lösen till Fågelmara.
För övriga delar mellan Rosenholm och Brömsebro förutsätts breddning i
befintlig sträckning.
Förslaget är att Region Blekinge och Karlskrona kommun delar på kostnaden
för ett sådant utredningsarbete och det startar så snart ett samarbetsavtal
mellan Vägverket, Karlskrona kommun och Region Blekinge upprättats.

29 mars 2007

7

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att förhandla fram ett
samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun, Region Blekinge och Vägverket
avseende framtagande av en förstudie/vägutredning för väg E 22 på delen
förbifart Jämjö samt
2. att avsätta två (2) miljoner kronor genom ianspråktagande av medel ur
anslaget för säkerhetsmarginalen till en förstudie/vägutredning avseende väg
E 22 på delen förbi Jämjö.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

29 mars 2007

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/styrelse
Informationsenheten
Akten
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§ 29
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:

Karlskrona Stuveri AB
Ordförande
Ledamöter

Ersättare

Tommy Olsson
Roland Löfvenberg
Björn Brunström
Percy Blom
John-Erik Danerklint
Roger Poka
Lotta Törnström

KD
M
C
S
S
MP
S

Springerska fonden
Ordförande
Ledamöter

Ersättare

Sofia Bothorp
MP
Emma Henning
M
Jörgen Andersson
C
Stefan Andersson
S
Eva-Marie Malmgren
S
Axel Skröder
M
Peter Christensen
FP
Cecilia Fagerström
C
Anna-Lee Wittenby-Bougarta S
Mikael Karlsson
S

MFA Sydost
Representant

Jan Svensson

Styrgrupp från Karlskrona kommun ang förstudie E22 förbifart Jämjö
Ledamöter

Karl-Gösta Svenson
Christina Mattisson

M
S

29 mars 2007

Karlskronahem AB
Ledamot Mats Fagerlund (s) efter Lennart Thörnqvist (s)

Vårdförbundet i Bleking
Ledamot Lena Ryge (s) efter Patrik Enstedt (s)

Nämndeman
Per-Anders Nygård (s) efter Aya Al Sadoon (s)

Kommunstyrelsen
Ersättare Faraj Abu-Iseifan (s) efter Ewa Lengstedt (s)

Handikappnämnden
2:e Vice ordförande Lena Ryge (s) efter Patrik Enstedt (s)

Idrotts- och fritidsnämnden
Vice ordförande Markus Alexandersson (s) efter Lena Ryge (s)

Socialnämnden
Ledamot Leif Cederhag (sd) efter Per Björklund (sd)
_____
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Akterna

2006.499.700
2005.216.214
2007.102.102
2007.82.370

§ 30 Anmälningsärenden
a. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(äldreförvaltn.)
b. Rapportering av icke verkställda beslut enl. socialtjänstlagen
(socialförvaltn.)
c. Rapportering av icke verkställda beslut enl. socialtjänstlagen
(handikappförvaltn.)
d. Beslut från Länsstyrelsen i Blekinge län avseende överklagande
av kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2006, att anta
detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m.fl. (norra Ringö)
e. Länsstyrelsen i Blekinge län; Förordnande om ombud enl.
begravningslagen
f. Skrivelse från Nätverket för ett levande Rödeby
_______
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Akterna

11

2006.140.330
2007.63.531
2007.93.843
2007.97.512
2007.98.101
2007.99.880
2007.119.299
2007.120.512
2007.121.022
2007.126.610
2007.133.821
2007.134.210
2007.135.870
2007.146.489
2007.166.821
2007.189.610
2007.190.312

§ 31
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om upprustning och ökat nyttjande av Snäckan i
Hoglandspark av Maja Fröberg m.fl.,
2. Medborgarförslag om gratis bussresor för skolbarn under sportlovet av,
Malin Kolb,
3. Medborgarförslag om 1700-tals Sail, av Tanja Rebel,
4. Medborgarförslag om borttagande av gångbana över Lyckebyån,
övergångsställe på vardera sidan av bron samt utöka hastighetsbegränsningen
30 km att gälla sträckan Krontorp-ÖB, av Carl Carlsson,
5. Medborgarförslag om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
Till ett antal som följer befolkningsutvecklingen, av Filip Issal,
6. Medborgarförslag om att utlysa arkitekttävling för nybyggnation av
stadsbiblioteket i Karlskrona, av Filip Issal,
7. Motion angående offentliga toaletter vid Kungsplan och i Rödeby av
Glenn Thörnström (sd),
8. Motion angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle av
Glenn Thörnström (sd),
8. Motion angående utannonsering av lediga befattningar av Richard
Jomshof (sd),

29 mars 2007

9. Motion om att Karlskrona kommun skriver in i skolplanen att samtliga
Skolor är skyldiga att anordna kristen skolavslutning av Richard Jomshof
(sd),
10. Medborgarförslag om kallbadhus på Saltö utkik och ljusinstallation i
Hoglands Park året runt, av Irene Knutsson,
11. Motion angående bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden av Alf
Stålborg (sd),
12. Motion angående biljettkiosken i Wämöparken av Alf Stålborg (sd)
13. Medborgarförslag om förbättrad djurtillsyn, av Gunnel Petersson,
14. Medborgarförslag om allmänt kallbadhus med centralt läge, av Hans
Winberg,
15. Motion angående utformning och lokalisering av ny skola i Nättraby
av Magnus Johansson (s) m.fl. samt
16. Motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö av Jeanette
Petersson (s).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för
beredning.
_______
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Akterna

13

2004.69.020
2004.352.631
2006.316.608

§ 32
Avskrivna motioner
Jan-Olof Petersson (fp) återkallade i skrivelse den 15 januari 2007 motioner
angående ”chef och ledare i kommunal verksamhet” samt motion angående
”modeller för självstyrande skolor” samt
Ingrid Hermansson (c) återkallade i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 12 mars 2007 motion angående ändrad
terminsindelning.

Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionerna från vidare handläggning.
_______

29 mars 2007

Akterna
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2007.115.752
2007.153.130

§ 33
Inkomna interpellationer
Eva-Britt Dahlström (s) har ställt interpellation till ordförande i
socialnämnden Ingrid Hermansson (c) om boende för hemlösa.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Ingrid Hermansson (c) meddelar att interpellationen kommer att besvaras
senare under sammanträdet (se § 51).
---------Richard Jomshof (sd) har ställt interpellation till ledamot av
kommunfullmäktige Eva-Britt Dahlström (s) angående hennes uttalande
i en insändare i tidningen Sydöstran den 3 januari 2007.
Proposition och beslut
Ordföranden meddelar att eftersom interpellationen faller utanför ramen för
den kommunala kompetensen anser hon sig lagligen förhindrad att ställa
proposition på om interpellationen får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen inte får ställas.
________

29 mars 2007

Karlskrona kommuns revisorer
Vårdförbundet i Blekinge; revisorerna
Akten
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2006.566.701

§ 34
Förslag till revisionsreglemente för Revisorerna i Vårdförbundet
Blekinge, yttrande
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 22 december 2006 lämnat
yttrande och förslag till beslut angående förslag daterat den 9 november 2006
om nytt revisionsreglemente för revisorerna i Vårdförbundet i Blekinge.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari, § 39, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att med de synpunkter som kommunledningsförvaltningen lämnat i
skrivelse den 22 december tillstyrka förslag om nytt revisionsreglemente
för revisorerna i Vårdförbundet i Blekinge.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

29 mars 2007

Blekinge Teknik College Ekonomisk förening
Akten
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2006.175.106

§ 35
Blekinge Teknik College, ekonomisk förening
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 februari 2007 lämnat
redogörelse för bakgrund jämte beslutsförslag. I skrivelsen anges bl.a.
följande: Region Blekinge har i full enighet bildat ekonomisk förening ”
Blekinge Teknik College Ekonomisk förening” bestående av representanter
från alla länets kommuner, IF Metall och Region Blekinge. Kommunala
kontaktpersoner har utsetts i fyra av länets kommuner. Målet är att gruppen
ska arbeta fram ett förslag till hur Blekinge Teknik College ska utformas.
Kommunstyrelsen i Karlskrona vill samtidigt ha möjlighet till insyn i den
ekonomiska föreningen genom representation i styrelsen, detta förutsätter
medlemskap. Blekinge Teknik College Ekonomisk förening ställer sig
positiva och stadgarna ger möjlighet till att ingå i föreningens styrelse.
Framställan har samtidigt skett till respektive kommuns
utbildnings/gymnasienämnder avseende undertecknande av
avsiktsförklaring. Utbildningsnämndens ordförande har uppdraget att besluta
om och underteckna i enlighet med avsiktsförklaringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 61, för egen del
beslutat att 1.anslå 100 000 kronor för år 2007 till Blekinge Teknik College
Ekonomisk Förening, 2. att finansieras genom kommunstyrelsens
projektbudget samt 3. att utse styrelseledamot i Blekinge Teknik College
Ekonomisk Förening.
----Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 61,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inträda som medlem i Blekinge Teknik College Ekonomisk Förening
2. att insatsen om 5000 + 200 kronor finansieras inom ramen för beslutat
bidrag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

29 mars 2007

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten
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2007.107.042

§ 36
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 20 februari 2007
lämnat yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut
för år 2006.
Under hela 2000-talet, med vissa avvikelser, har kommunen haft som princip
att nämnders överskott fått behållas i nämndens kapital och samtliga
underskott kompenserats av kommunkassan. Eftersom nämnden inte kan
ianspråkta det egna kapitalet, så överförs årets tillskott till kommunkassan,
eftersom underskott kommer att täckas av densamma. Detta har ingen
resultatpåverkan för nämnderna, och påverkar inte de medel som nämnderna
har till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 62, för
egen del beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2006 och överlämna detta till kommunens
revisorer,
2. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2006 till 2007 i enlighet
med samtliga nämnders förslag förutom tekniska samt
3. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2006 till 2007 för
tekniska nämnden i enlighet med bilaga (Bokslut 2006-12-31 ej påbörjade
investeringar som ska överföras till 2007).
-----Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 62,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:

Barn – och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om -0,9 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med 0,9 mkr föreslås täckas av kommunkassan i sin
helhet.
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Handikappnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse från budget med +1,8
mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med +1,8 mkr föreslås överföras till kommunkassan
i sin helhet.
Idrott- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,2 mkr föreslås överföras till kommunkassan i
sin helhet.
Kulturnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,8 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Av den negativa avvikelsen skall kulturnämnden återbetala 200 tkr 2007, och
resterande 0,6 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten exkl bostadsanpassningsbidrag en
positiv avvikelse om 1,3 mkr.
För bostadsanpassningsbidrag redovisas en positiv avvikelse om 1,0 mkr.
Eftersom kostnaderna för detta bidrag endast till mindre del kan påverkas,
omfattas ifrågavarande anslag inte av principerna för överföring av övereller underskott.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 1,3 mkr föreslås överföras till kommunkassan i
sin helhet.
Den positiva avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag 1,0 mkr föreslås
överföras till kommunkassan i sin helhet.
Socialnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten individ och familjeomsorg exkl
socialbidrag en positiv avvikelse om 1,0 mkr.
För socialbidrag redovisas en negativ avvikelse om –7,1 mkr.
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Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg på 1,0
mkr föreslås överföras till kommunkassan i sin helhet.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -7,1 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Tekniska nämnden
Sammantaget redovisar Tekniska nämnden en negativ avvikelse mot budget
med -6,7 mkr
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar sammantaget en
negativ avvikelse om 7,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet
föreslås i sin helhet att balanseras i ny räkning hos tekniska nämnden utan
krav på återställelse.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett positivt
utfall om 0,5 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Det positiva utfallet med 0,5 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med –0,3 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Äldrenämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –9,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med –9,2 mkr föreslås täckas av kommunkassan.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt vissa nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltningen
jämte dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre
nämnder utvisar positiva avvikelser från budgeten med totalt 3,3 mkr.
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Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 3,3 mkr föreslås återföras till kommunkassan i
sin helhet.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar följande:
1. att med undantag för Kulturnämnden godkänna förslagen till
bokslutsdispositioner enligt ovan samt
2. att förslaget till bokslutsdispositioner avseende Kulturnämnden,
om 0,8 miljoner kronor föreslås täckas av kommunkassan i sin helhet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Svensons
ändringsyrkanden. Fullmäktige beslutar enligt Karl-Gösta Svensons
ändringsyrkanden.

Kommunfullmäktige beslutar således
1. att med undantag för Kulturnämnden godkänna förslagen till
bokslutsdispositioner enligt ovan samt
2. att förslaget till bokslutsdispositioner avseende Kulturnämnden summan
om 0,8 mkr (negativ avvikelse) i sin helhet täcks av kommunkassan.
_______
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2007.122.875

§ 37
Överenskommelse om att etablera Museum Leonardo da Vinci Ideale i
Vattenborgen inkl. försäljning av fastigheten Sjöstjerna 3 och 4
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2007 lämnat
förslag till överenskommelse jämte förslag till beslut.
Tekniska förvaltningen har upprättat en överenskommelse (för
överenskommelsen jämte bilagor i sin helhet, se ärendet) mellan kommunen
och Rizah och Senad Kulenovic, så som förvaltare av Museum Leonardo da
Vinci Ideale, avseende etablering av museet i fd vattenborgen vid Stortorget
samt försäljning av fastigheterna Sjöstjerna 3 och 4 i Karlskrona kommun,
bilaga 1.
Förvaltarna har framfört önskemål om att omlokalisera och etablera
museet i f.d. vattenborgen, vid stortorget i Karlskrona. Förvaltarnas
syfte med en etablering av museet i vattenborgen är främst att lyfta
fram den internationellt helt unika samlingen av konstföremål som
museet innefattar, men även att visa verk av internationella framstående
konstnärer genom gästutställningar, ha musikframträdanden av artister
som representerar skilda musikformer och att driva en mindre
servering/café för besökande. Härigenom kan museet bidra till
Karlskronas turism- och näringslivsutveckling.
Vattenborgen, som under en längre tid stått outnyttjad, uppfördes 186164 av militären. Byggnaden är exteriört klassad som byggnadsminne.
Det krävs omfattande investeringar om en verksamhet ska kunna
etablera sig i vattenborgen, då denna bl.a. saknar isolering och VAsystem.
Gällande detaljplan från 1904 anger kvartersmark bebyggd med ett hus
av gråsten. Någon definierad användning inom kvartersmarken
förekommer ej i detaljplanen. Efter samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet framstår en
bygglovsprövning kompletterad med en annonsering och en offentlig
utställning som det lämpligaste sättet att pröva den ändrade
användningen.
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Vattenborgen är belägen inom fastigheterna Sjöstjerna 3 och 4, vilka
ägs av Karlskrona kommun. Fastigheten Sjöstjerna 4 kommer att
regleras in i Sjöstjerna 3. Parterna är överens om att fastigheten
överlåts, genom särskilt upprättat köpekontrakt, till Rizah och Senad
Kulenovic, för en köpeskilling om åttahundratusen (800.000) kronor,
när fastighetsreglering har skett och när bygglov och övriga tillstånd
som krävs för en etablering har beviljats.
Museum Leonardo da Vinci Ideale svarar för genomförandet och för de
åtgärder och åtaganden som fordras för en etablering samt svarar för
alla kostnader härför. Museum Leonardo da Vinci Ideale svarar för sina
nedlagda kostnader och har ingen rätt till ersättning från kommunen om
alla tillstånd ej beviljas eller projektet avbryts.
Överenskommelsen är för sin giltighet beroende av att bygglov,
undantag från skyddsföreskrifter och övriga tillstånd beviljas senast
2008-12-31.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 63,
föreslagit kommunfullmäktige
att godkänna föreliggande överenskommelse mellan Karlskrona
kommun och Rizah och Senad Kulenovic, och tillika godkänna en
försäljning av fastigheterna Sjöstjerna 3 och 4 i Karlskrona kommun för
en köpeskilling om åttahundratusen (800.000) kronor till Rizah och
Senad Kulenovic i enlighet med överenskommelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.40.101

§ 38
Fastställande av nytt reglemente för kommunstyrelsen i Karlskrona
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade vid sammanträde
den 25 januari 2007, § 25, att fastighetsutskottet och integrationsberedningen
skall upphöra. På grund bl.a. av det anförda och ändrade ansvarsområden för
kommunalråden (fullmäktiges protokoll den 2 november 2006, § 165)
lämnas här förslag till erforderliga ändringar och omarbetningar av
kommunstyrelsens reglemente (för förslag till reglementet i sin helhet, se i
ärendet).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige
att fastställa det bilagda reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona
kommun att träda i kraft senast den 12 april 2007.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.95.167

§ 39
Förslag till Informationssäkerhetspolicy för Karlskrona
kommunkoncern
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 februari 2007 lämnat
förslag till informationssäkerhetspolicy för Karlskrona kommunkoncern
jämte förslag till beslut.
Inom Karlskrona kommunkoncern ökar användningen av informationsteknik,
IT. Att informationssystem fungerar väl och lagrad information hanteras på
ett säkert sätt blir alltmer viktigt. Informationssäkerhet hjälper till att
förhindra avbrott i kommunens verksamhet och skyddar kritiska rutiner från
följder av allvarligare avbrott eller katastrofer. Den hjälper till att minska
skadan som förorsakas av katastrofer och säkerhetsincidenter till en
godtagbar nivå, genom en kombination av förebyggande och återställande
skydd.
För att synliggöra informationssäkerhet inom karlskrona kommunkoncern,
har förslag till informationssäkerhetspolicy tagits fram, se bilaga.
Policyn kommer att verkställas genom dokument med instruktioner för
användare av datorarbetsplats, systemägare, förvaltare, ledning samt ITenheten.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 65,
föreslagit kommunfullmäktige
att godkänna förslag till informationssäkerhetspolicy för Karlskrona
kommunkoncern.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2003.461.610

§ 40
Förlängning av skolplanen
Utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 20 december 2006 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut. I skrivelsen anförs bl.a.:
Eftersom nuvarande skolplan upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari 2007
föreslås att denna förlängs under ytterligare en tid.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 26 januari 2007, § 13,
beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande Skolplan
förlängs, längst till och med den 31 augusti 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att nuvarande Skolplan förlängs, längst till och med den 31 augusti 2007.
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall tillkommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.14.251

§ 41
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun
Det antecknas att Tekniska förvaltningen i skrivelse den 11 december 2006
lämnat beslutsförslag och bifogat föreslagen avsiktsförklaring i sin helhet. I
skrivelsen angav Tekniska förvaltningen bl.a. följande:
Tekniska förvaltningen har upprättat en avsiktsförklaring mellan kommunen
och Spigg Telekommunikation AB, avseende detaljplaneläggning och
försäljning av fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11.
Fastigheten innehas med tomträtt av Spigg Telekommunikation AB för
båtvarv och härmed jämförlig verksamhet och vidare arrenderar bolaget ett
område om ca 3 500 kvm av Kölen 11 för marin verksamhet av kommunen.
Parterna är överens om att söka ombilda Kölen 5-11, som ägs av kommunen,
till bostadsändamål samt behålla en del av Kölen 7 för marint ändamål, och
att i detta syfte upprätta en detaljplan som medger detta. Spigg
Telekommunikation AB står för 50 % och tekniska förvaltningen för
motsvarande 50 % av kostnaderna för framtagande av detaljplanen.
Fördelning av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att
regleras i ett exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen och avtalet
tas fram parallellt med detaljplanen.
Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att ny detaljplan för
området vinner laga kraft.
Det antecknas vidare att Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 januari
2007, § 21, har beslutat att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan
Karlskrona kommun och Spigg Telekommunikation AB och att
kommunfullmäktige vid sammanträde den 25 januari 2007, § 12, har beslutat
att ärendet skall återremitteras för ytterligare beredning.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 22 februari 2007 lämnat
yttrande (se även protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 13
mars 2008, § 48 p 6) och föreslagit kommunstyrelsen att godkänna
föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och Spigg
Telekommunikation AB.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 68,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun
och Spigg Telekommunikation AB.
Jäv
Tommy Olsson (kd) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar i enlighet med i kommunstyrelsen framfört
motförslag för socialdemokraternas räkning följande:
1. att förhandla fram en förtida inlösen av tomträttsavtalet,
2. att ge Spigg Telekommunikation AB option på fastigheten Kölen 7
och del av Kölen 11 och
3.att fortsätta planarbetet för området.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Mattissons/socialdemokraternas förslag.
Jan Lennartsson (m), Richard Jomshof (sd), Kent Lewén (fp) och Sofia
Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag
Gerthie Olsson (s) och Magnus Johansson (s) yrkar bifall till
Mattissons/socialdemokraternas förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Mattissons/socialdemokraternas motförslag och Dessins avslagsyrkande
och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och
ställer proposition på Mattissons/socialdemokraternas mot Dessins yrkande
om avslag. Fullmäktige beslutar att Mattissons/socialdemokraternas förslag
blir motförslag.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka
Mattissons/socialdemokraternas förslag röstar nej.
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Följande röstar ja: Karl-Gösta Svenson (m), Anna Ottosson (m), Sophia
Ljungberg (m), Birgitta Gamelius (m), Rune Andersson (m), Annicka
Engblom (m), Sven-Otto Ullnér (m), Karin Brunsberg (m), Mikael Landberg
(m), Lars-Göran Forss (m), Peter Glimvall (m), Carl-Göran Svensson (m),
Ann-Louise Trulsson (m), Jan Lennartsson (m), Peter Graucob (m), Jan-Åke
Nordin (m), Richard Jomshof (sd), Nils Johansson (sd), Ulla Berg (sd), Alf
Stålborg (sd), Per Henriksson (sd), Glenn Thörnström (sd), Kurt Petersson
(sd), Ingvar Hansson (sd), Kent Lewén (fp), Margareta Rodin (fp), Bo
Löfgren (fp), Lena Hjorth (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof Petersson
(fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Magnus Larsson (c), Ingela
Abramsson (c), Maria Persson (c), Ingrid Hermansson (c), Inger Åkesson
(kd), Jan Johansson (kd), Karin Landquist (kd), Sofia Bothorp (mp), Roger
Poka (mp) samt ordföranden.
Följande röstar nej: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Veronica
Lahte (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Börje Nilsson (s), JanAnders Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark
(s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Lisbeth
Bengtsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Annelie Svensson (s), Bo Andersson (s),
Yvonne Sandberg-Fries (s), Ola Bergqvist (s), Rikard Jönsson (s), Anders
Persson (s), Chatarina Holmberg (s), Anita Seaberg (s), Gerthie Olsson (s),
Roland Andreasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Markus Alexandersson
(s), Birgitta Törnqvist (s), Sune Johansson (s) samt Eva-Britt Dahlström (s).
Avstår: Günter Dessin (v) och Ola Hansson (v).
Frånvarande: Marcel Abedini (mp).
Fullmäktige beslutar med fyrtiotvå (42) ja-röster mot trettio (30) nej-röster,
två (2) som avstår och en (1) frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar således
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun
och Spigg Telekommunikation AB.
________
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2006.144.290

§ 42
Investeringstillstånd för ny förskola i Bastasjö
Den 25 januari 2006, § 7, beslutade barn- och ungdomsnämnden att tekniska
förvaltningen skulle projektera för fyra nya förskoleavdelningar på den tomt
som avsatts för förskola i detaljplanen för Bastasjö.
Tekniska förvaltningen har nu projekterat och tagit fram kostnader för
projektet och har med skrivelse den 9 februari 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden har den 28 februari 2007, 29, beslutat att
etablera en förskola i Bastasjö. Uppförandet föreslås finansieras inom ramen
för ospecificerade investeringsreserven om 25 mkr i 2007 års
Investeringsplan, Tekniska nämnden har vid sammanträde den 7 mars 2007,
§ 23, lämnat förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 75,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 17 700 000 kronor för nybyggnad av förskola i Bastasjö,
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av motsvarande belopp ur
2007 års ospecificerade anslag för nybyggnad av förskolor samt
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
byggnation av förskola i Bastasjö.
Patrik Hansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2006.445.821

§ 43
Svar på medborgarförslag om att anlägga trädgårdstäppor vid
tennisbanorna; Klinteberga
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135, av Lennart Lindgren. Förslaget innebär att området vid de
nedlagda gamla tennisbanorna, Klinteberga, plöjs upp och sedan som
trädgårdstäppor arrenderas/hyrs ut till innevånare i Karlskrona.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 18 december 2006 lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden (nämnden) har vid sammanträde den 11
januari 2007, § 15, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver
sammanfattningsvis att: Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget i
sig är intressant med tanke på närhet till stora bostadsområden. Det är dock
känt att området är kraftigt förorenat då det utgör del av ett gammalt
tippområde. Därmed är marken inte lämplig för odling. Området ingår enligt
kommunens översiktsplan från 2002 i ett utredningsområde (Västra Mark
med omgivningar). Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för Västar Mark som har påbörjats och som
kommer att inledas med ett programskede. Områdets framtida användning
samt behovet av odlingslotter för bostadsområden som Galjamarken,
Kungsmarken, Marieberg och Annebo får utredas i pågående planarbete.
Vidare hemställer Miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget i och med
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande är besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 70,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat i och med
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

29 mars 2007

Tekniska nämnden
Akten

31

2006.427.315

§ 44
Svar på medborgarförslag om förändring av parkeringsplatserna
på Skepparegatan m.fl.
Medborgarförslaget väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 31
augusti 2006, § 111, av Helene Johansson. Förslaget innebär att:
om de markerade parkeringsplatserna på södra delen av Skepparegatan
omvandlades till ”snedparkeringar” detta skulle ge fler parkeringsplatser.
Det skulle också vara lättare för dem som har nackbesvär och för dem som
upplever det ansträngande att fickparkera att utnyttja parkeringsplatserna.
Vidare föreslås att parkering tillåts på båda sidor av Amiralitetsgatan och då
även här s.k. snedparkeringar av ovan angivna skäl samt att
”snedparkeringar” skall användas på andra platser i staden där det passar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 19 december 2006, § 122,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden skriver bl.a. att
snedparkeringar används i huvudsak på enkelriktade gator samt i trånga
miljöer med begränsad sikt som tex. i parkeringshus. På dubbelriktade gator
är längsgående parkering att föredra av trafiksäkerhetsskäl. Snedparkering är
utrymmeskrävande samtidigt som det försvårar framkomligheten för den
dubbelriktade trafiken. Tekniska förvaltningen har, den 17 oktober 2006, på
platsen kommunicerat förslagsställaren och lämnat förvaltningens syn på
parkeringen och därefter, den 19 oktober 2006, i skrivelse också lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2007, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2006.340.101

§ 45
Motion om ändring av Kommunfullmäktiges arbetsordning avseende
ersättares ingivande av motioner
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Åsa Gyberg-Karlsson (v). Motionären föreslår att av demokratiska skäl
reglementet ändras så att även kommunfullmäktiges ersättare har rätt att få
av sig inlämnad motion upptagen, även om ersättaren inte är tjänstgörande.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse lämnat yttrande jämte förslag
till beslut. I skrivelsen anförs bl.a: I kommunallagen 4 kap 16 § stadgas bl.a.
att ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. I kommentaren till
paragrafen anges de rättigheter som en enskild fullmäktigeledamot har bl.a.
att väcka motioner i fullmäktige. Motionsrätten tillkommer den enskilde
ledamoten och inte partiet. I 18 § samma kapitel stadgas även att när ersättare
tjänstgör har de samma rättigheter som ledamöterna. I kommentaren till
paragrafen anges att ersättare får väcka motioner ”enbart under ett
sammanträde med fullmäktige där han eller hon tjänstgör och inte
mellansammanträdena.
Kommunallagen ger inte utrymme för att jämställa ledamöter och ersättare
på det sätt som motionären föreslår.
Kommunledningsförvaltningen hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 72,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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2006.437.829

§ 46
Svar på motion angående verkställande av beslut att anlägga asfalterad
tennisbana i Kättilsmåla
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Jörgen Johansson (c). Idrotts- och fritidsförvaltningen (förvaltningen) har
i skrivelse den 8 januari 2007 lämnat yttrande och förslag till beslut.
Idrotts- och fritidsnämnden (nämnden) har vid sammanträde den 22 januari
2007, § 7, lämnat förslag till beslut. Nämnden anför sammanfattningsvis
följande:
Motionen baserar sig på en tidigare insänd motion från 1988.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 1991, § 18, att medel för
anläggande av tennisbana i Kättilsmåla täcktes i anslutning till 1992 års
budget, samt att motionen därmed ansågs besvarad.
Vad därefter kan konstateras är att medel ej togs upp i budget 1992.
Det är positivt att i planeringen för ny bebyggelse på en ort eller i ett område
ta med ytor för fysisk aktivitet. Dock finns i nämndens budget inga medel för
investeringar i en tennisbana i Kättilsmåla under innevarande år. Frågan
angående denna investering får i kommande budgetarbete hanteras som ett
nytt förslag och därvid prövas. Däremot bör samhällsbyggnadsförvaltningen
i samband med framtagande av plan ges i uppdrag att avsätta yta för
näridrottsplats eller liknande framtida anläggning.
Förvaltningen har föreslagit nämnden att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med vad förvaltningen anfört i
skrivelse från den 8 januari 2007 och nämnden beslutade enligt
förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i enlighet med Idrotts- och fritidsnämndens
förslag.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Dessins
bifallsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Veronica Lahte
(s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Börje Nilsson (s), Jan-Anders
Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark (s), Percy
Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Lisbeth Bengtsson
(s), Ali Abu-Iseifan (s), Annelie Svensson (s), Bo Andersson (s), Yvonne
Sandberg-Fries (s), Ola Bergqvist (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson
(s), Chatarina Holmberg (s), Anita Seaberg (s), Gerthie Olsson (s), Roland
Andreasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Markus Alexandersson (s),
Birgitta Törnqvist (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), KarlGösta Svenson (m), Anna Ottosson (m), Sophia Ljungberg (m), Birgitta
Gamelius (m), Rune Andersson (m), Karl-Gustaf Johansson (m), Karin
Brunsberg (m), Mikael Landberg (m), Lars-Göran Forss (m), Peter Glimvall
(m), Carl-Göran Svensson (m), Ann-Louise Trulsson (m), Jan Lennartsson
(m), Peter Graucob (m), Jan-Åke Nordin (m), Richard Jomshof (sd), Nils
Johansson (sd), Ulla Berg (sd), Alf Stålborg (sd), Per Henriksson (sd), Glenn
Thörnström (sd), Ingvar Hansson (sd), Kent Lewén (fp), Margareta Rodin
(fp), Bo Löfgren (fp), Lena Hjorth (fp), Mikael Andersson (fp), Jan-Olof
Petersson (fp), Mats Lindbom (c), Jörgen Johansson (c), Magnus Larsson (c),
Ingela Abramsson (c), Maria Persson (c), Ingrid Hermansson (c), Tommy
Olsson (kd), Jan Johansson (kd), Karin Landquist (kd), Sofia Bothorp (mp),
José Espinoza (mp), Roger Poka (mp) samt ordföranden.
Följande röstar nej: Günter Dessin (v) och Ola Hansson (v).
Frånvarande: Annicka Engblom (m) och Kurt Petersson (sd).
Fullmäktige beslutar med sjuttioen (71) ja-röster mot två (2) nej-röster och
två (2) frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Kommunfullmäktige beslutar således
att anse motionen besvarad i enlighet med Idrotts- och fritidsnämndens
förslag.
________
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Kommunchefen
Handläggaren
Akten

36

2006.414.105

§ 47
Svar på motion om Internationell policy
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Ingrid Hermansson (c). Motionären föreslår att
näringslivskontoret upparbetar ett förslag till internationell policy.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 8 januari 2007 lämnat
svar och yttrat sig över motionen. Kommunledningsförvaltningen föreslår
vidare i sin skrivelse att motionen skall anses besvarad med anledning av det
arbete som redan pågår med en internationell handlingsplan för Karlskrona
kommun.
Det antecknas att kommunledningsförvaltningen i skrivelse den 11 december
2006 bl.a. föreslagit kommunstyrelsen att anta föreslag till Internationell
handlingsplan; Handlingsplan för det internationella arbetet (2001-05-31, §
78) för Karlskrona kommun som under hösten 2006 reviderats samt
antecknas vidare att Kommunstyrelsen vid sammanträde den 9 januari 2007,
§ 12, beslutade i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 februari 2007, § 42,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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§ 48
Frågor
Richard Jomshof (sd) har i skrivelse, inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 22 mars 2007 och i skrivelse
daterad den 28 mars 2007 ställt frågor till Eva-Britt Dahlström (s)
angående uttalanden i en insändare i tidningen i Sydöstran den
3 januari 2007.
Proposition och beslut
Ordföranden anför att eftersom frågan faller utanför ramen för den
kommunala kompetensen anser hon sig lagligen förhindrad att ställa
proposition på om frågan får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan inte får ställas.
------

Patrik Hansson (s) frågar kommunalrådet Mats Lindbom (c) om han kan
garantera att inga skolor tvingas slå igen under innevarande mandatperiod
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får ställas.
Mats Lindbom (c) besvarar frågan.
_____
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Akten

38

2007.57.512

§ 49
Svar på interpellation om trygg och säker trafiksituation kring Lidl
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2007, § 6, och var ställd till Tekniska nämndens ordförande Tommy
Olsson (kd) av Eva-Britt Dahlström (s).
Tommy Olsson (kd) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 23 mars 2007 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva-Britt Dahlström (s) och Tommy Olsson (kd).
_____

29 mars 2007

Akten

39

2007.48.033

§ 50
Svar på interpellation om sommarjobb till ungdomar
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2007, § 6, och var ställd till Kommunstyrelses ordförande Karl-Gösta
Svenson (m) av Christina Mattisson (s).
Mats Lindbom (c) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 27 mars 2007 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Christina Mattisson och Mats Lindbom (c) jämte
Kent Lewén (fp) och Maria Persson (c).
_____

29 mars 2007

Akten

40

2007.15.752

§ 51
Svar på interpellation angående boende för hemlösa
Interpellationen antogs vid dagens kommunfullmäktigesammanträde,
§ 33, och den var ställd till Socialnämndens ordförande Ingrid Hermansson
(c) av Eva-Britt Dahlström (s).
Ingrid Hermansson (c) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 20 mars 2007 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva-Britt Dahlström (s) och Ingrid Hermansson (c) jämte
Kent Lewén (fp).
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2007
§ 52

Komplettering av ärendelistan

§ 53

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 54

Kommunala val

§ 55

Anmälningsärenden

§ 56

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 57

Avskrivna motioner (återkallade)

§ 58

Inkomna interpellationer

§ 59

Investering i kraftvärmeverk

§ 60

IT-vision för Karlskrona kommun

§ 61

Förslag till kommunalt konkurrensprogram

§ 62

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag

§ 63

Budgetuppföljningsrapport, febr. 2007, för Karlskrona kommun

§ 64

Svar på motion om att låta invandrare bli en resurs för skolan

§ 65

Svar på interpellation angående förskolor på Gullberna Park

§ 66

Svar på interpellation om försäljning av kommunal egendom

§ 67

Frågor

__________

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 april 2007, kl.13.30-17.50
Sammanträdet ajourneras kl.14.40-14.55

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Veronica Lahte (s) kl. 13.30-17.10 §§ 52-64
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
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Peter Johansson (s) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s) kl.14.30-17.50 §§ 60-67
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Mats Johansson (s) kl.13.30-17.30 §§ 52-65
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Gerthie Olsson (s) kl.13.30- 16.25 §§ 52-62
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s) 13.30-17.20 §§ 52- del av 65
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl.13-30.-16.25 §§ 52-62
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Jan Lennartsson (m) kl.14.30-17.50 §§ 60-67
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Nils Johansson (sd) kl. 13.30-17.10 §§ 52-64
Alf Stålborg (sd) kl.13.30-17.20 §§ 52- del av 65
Per Henriksson (sd) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Glenn Thörnström (sd) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Kurt Petersson (sd) kl.13.30-16.45 §§ 52- del av 63
Kent Lewén (fp)

Margareta Rodin (fp)
Mikael Andersson (fp) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp) kl.13.30-16.25 §§ 52-62
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Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s) kl.13.30-16.55 §§ 52-63
Ewa Lengstedt (s) kl.16.55-17.50 §§ 64-67
Birger Wernersson (s) kl.16.55-17.50 §§ 64-67
Lars Hildingsson (s) 1. 13.30-14.30 §§ 52-59, 2. 16.5517.50 §§ 64-67
Lisbeth Bengtsson (s)
Angela Sandström (s)
Rosita Persson (s)
Rikard Jönsson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl.16.25-17.50 §§ 63-67
Claes-Urban Persson (s)
Åke Håkansson (s) kl.17.10-17.50 §§ 65-67
Mikael Landberg (m) 1. kl.13.30-14.30 §§ 52-59, 2. 16.2517.50 §§ 63-67
Birgitta Gamelius (m)
Peter Graucob (m)
Bengt Lindström (m) kl.13.30-16.25 §§ 52-62
Karl-Gustaf Johansson (m) kl.13.30-15.45 §§ 52- del av 61
Emma B Henning (m) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Ulla Berg (sd) kl.13.30-17.20 §§ 52- del av 65
Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp) kl.13.30-16.35 §§ 52- del av 63
Nicole Carlbäck (fp) kl. 16.55.-17.50 §§ 64-67
Ulf Lundh (c) kl.13.30-17.10 §§ 52-64
Pernilla Persson (c) kl.17.10-17.50 § 65-67
José Espinoza (mp) kl.16.25-17.50 §§ 63-67

Närvarande

ersättare

Lars Hildingsson (s) kl. 14.30.-16.55
Ulla Ohlsson (s) kl.13.30-16.25
Ewa Lengstedt (s) 13.30-16.55
Birger Wernersson (s) 13.30-16.55
Åke Håkansson (s) 13.30-17.10
Mikael Landberg (m) 14.25-16.25
Nicole Carlbäck (fp) kl.13.30-16.55
Pernilla Persson (c) 13.30-17.10
Karl-Anders Holmquist (c)
Karin Landquist (kd)
José Espinoza (mp) kl.13.30-16.25
Camilla Persson (v)
Ulf Hansson (v)
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tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Anette Lilja

Utses att justera

Jan-Anders Lindfors (s) och Lars-Göran Forss (m)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
måndagen den 7 maj 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 52-67
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan-Anders Lindfors

Justeringsledamot ………………………………………………
Lars-Göran Forss

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar
……………………………..
Anette Lilja

maj 2007 anslagits på kommunens
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§ 52
Komplettering av ärendelistan
Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning (votering) att komplettera
ärendelistan med två interpellationssvar, att behandlas som ärende 13 b.
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrgrupp
Informationsenheten
Akten

6

2007.33.102

§ 53
Avsägelser av kommunala uppdrag

1. Karl-Erik Svensson (mp) har i skrivelse daterad den 3 april 2007 avsagt
sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
2. Lisbeth Thorsén (c) har i skrivelse daterad den 13 april 2007 avsagt sig
uppdraget som ledamot i styrgruppen för förstudie av nytt stadsbibliotek.
3. Markus Alexandersson (s) har i skrivelse daterad den 25 april 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/styrgrupp
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 54
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Handikappnämnden
Ledamot Per-Anders Nygård (s) efter Annelie Svensson (s).
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Helene Gustavsson (s) efter Markus Alexandersson (s).
Tekniska nämnden
Ersättare Daniel Axelsson (mp) efter Karl-Erik Svensson (mp).
_____
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§ 55
Anmälningsärenden
Det antecknas att inga anmälningsärenden inkommit till
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2007.
_____
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Akterna

2007.214.315
2007.226.141
2007.240.109
2007.242.611

§ 56
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Motion om ny rastplats på sydvästra sidan av Saltsjöbadsvägen, av
Alf Stålborg (sd),
2. Motion om marint centrum på f.d. Rosenholmsvarvet, av
Richard Jomshof (sd),
3. Medborgarförslag om RFSL:s åtgärdsförslag i tio punkter om HTBkunskap, av Ulf Härstedt samt
4. Motion om kommunal förskola på Hasslö, av Christina Mattisson (s).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen
för beredning.
_______
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2006.489.816
2005.151.331
2005.346.609
2005.533.611
2006.435.871

§ 57
Avskrivna motioner
Lars-Göran Forss (m) återkallade i skrivelse den 3 april 2007 motioner (2 st.)
angående ”Fritids- och ungdomsgård/lokal i Nättraby” och ”Försköning av
park- och gräsområden i Nättraby centrum” samt har
Tommy Olsson (kd) i skrivelse den 12 april 2007 återkallat motioner (3 st.)
angående ”Dagbarnvårdare ska få räkna in egna barn i barngruppen”,
”Kommunal folkomröstning om utökad valfrihet i barnomsorgen” samt
” Inrätta akvarium i Vattenborgen”.

Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionerna från vidare handläggning.
_______
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2007.244.040
2007.245.253
2007.246.611

§ 58
Inkomna interpellationer
Christina Mattisson (s) ställde interpellation till kommunstyrelsens
ordförande, Karl-Gösta Svenson (m), angående kontroll över- och
åtgärder för den pågående ekonomiska utvecklingen respektive det
växande underskottet i kommunens ekonomi/budget.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Kommunstyrelsens ordförande, Karl-Gösta Svenson (m), meddelar att
interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde.
---------Percy Blom (s) har skriftligen den 16 april 2007 ställt interpellation till
tekniska nämndens ordförande, Tommy Olsson (kd), angående utförsäljning
av kommunal egendom.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Tommy Olsson (kd) besvarade interpellationen (nedan, § 66).
---------Patrik Hansson (s) har skriftligen den 16 april 2007 ställt interpellation till
barn- och ungdomsnämndens ordförande, Jan-Olof Petersson (fp), angående
förskolorna Rödmyran och Gulmyran på Gullberna Park.

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas.
Jan-Olof Petersson (fp) besvarade interpellationen (nedan, § 65).
_______
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Affärsverken AB
Ekonomienheten
VD för Moderbolagen
Utvecklingschefen
Akten
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2007.169.370

§ 59
Investering i Kraftvärmeverk
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 mars 2007 lämnat
yttrande och förslag till beslut i ärendet.
Bakgrund
Affärsverken AB har sedan 1991 bedrivit fjärrvärmerörelse på uppdrag från
ägaren. Dagens produktionskapacitet är fullt utnyttjad och det finns behov av
en ökad kapacitet för att kunna ansluta presumtiva kunder till fjärrvärmenätet.
Affärsverken har gjort en förstudie som bolagets styrelse i november 2004
lämnade över till kommunstyrelsen via AB Karlskrona Moderbolag.
I december 2005 föredrog Affärsverken förstudien för kommunfullmäktige
med syfte att övergripande informera ledamöterna om projektet.
Kommunledningsförvaltningen hade för egen del anlitat konsulter från ÅF
(Ångpanneföreningen) för att verifiera de antagna kostnader och möjliga
intäkter som använts i förstudien. En av ÅFs rekommendationer var att utreda
en etappvis utbyggnad för att minska riskerna. I januari 2006 kompletterade
Affärsverken förstudien med information om etappvis utbyggnad vid
investeringen och vid eventuella ändringar i skatter och bränslepriser.
Förstudien har även varit föremål för granskning av Ernst&Young på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna. Inriktningen på granskningen var bla risk
och väsentlighetsanalys.
Fullmäktige antog i september 2006 energiplanen där det framgår att
målsättningen bla skall vara en utbyggnad av fjärrvärmen.
Februari 2007 hade kommunstyrelsen en seminariedag där Affärsverken
presenterade 2 olika alternativ om etappvis utbyggnad, en forskare i
miljöutsläpp informerade om utsläpp för ett kraftvärmeverk och information
lämnades avseende kommunens framtida investeringsutrymme.
Sedan ett år tillbaka finns en ansökan om miljötillstånd för beredning hos
länsstyrelsen. Länsstyrelsen förväntas fatta beslut om miljötillstånd under
våren 2007 för anläggningen. Då kommer även gränsvärden för
utsläppsnivåer att fastställas för anläggningen.
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Anläggningen
Anläggningen är projekterad för en full utbyggnad av fjärrvärme i
Karlskrona. Det innebär att anläggningen består av två fastbränslepannor på
25+40 MW, två oljepannor på 2x40 MW samt turbin för el-generering. Vid
genomgången med utomstående konsult i december 2005 framkom att
anläggningen med fördel kunde byggas i etapper för att minimera riskerna i
projektet och dessutom använda redan gjorda investeringar i Väster Udd- och
Gullberna- anläggningarna under dess livslängd. Nackdelarna blir en något
högre total investerings-kostnad och en lägre el-generering med anledning av
att värmeunderlaget byggs ut i etapper. Fördelarna i den lägre risken,
bedömdes dock överväga nackdelarna. Dessutom kommer teknikutvecklingen
att fortsätta under de kommande åren varför den totala ekonomiska kalkylen
blir positiv när man väger in riskfaktorerna.
Den föreslagna anläggningen avser en fastbränslepanna (40MW) som eldas
med trädbränslen samt en oljepanna (40MW) byggs. Till denna kopplas en elgenerator i lämplig storlek, ackumulatortank samt rökgasrening med senast
kända teknik. Kulvertledning förbinder kraftvärmeverket med nuvarande nät
på Gullbernavägen och på vägen ansluts Rosenholmsanläggningen, varefter
den produktionsanläggningen kan avvecklas.

Placering
Anläggningens placering har utretts i miljökonsekvensbeskrivningen. Den
mest optimala placeringen erhåller Affärsverken på Bubbetorp, i direkt
anslutning till avfallsanläggningen som sedan länge finns etablerad på
platsen. Här finns möjligheter att omhänderta det avfall som bildas i
anläggningen på ett miljöriktigt sätt.

Investeringen
Den beräknade investeringskostnad uppgår till 500 mkr varav kulverten
svarar för 75 mkr. Definitiv investeringskostnad kan fastställas efter
upphandlingen.

Finansieringen
Finansieringen kan ske dels med leasing och dels via lån. Finansieringen
kommer att ske i nära samarbete med Karlskrona kommun. Lånebehovet för
Affärsverken har bedömts till 60 mkr/2008, 65 mkr/2009, 270 mkr/2010, 50
mkr/2011. Lånebehovet är lägre än investeringen eftersom affärsverken i
första hand använder det investeringsutrymme som bolagets totala resultat
genererar.
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Viss del av anläggningen kan leasas och då minskar lånebehovet med
motsvarande belopp. Om och hur stor del av investeringen som kommer att
leasas kommer att ske i samråd med Karlskrona kommun.

Resultat
Det koncernbidrag som Affärsverken årligen lämnar till AB Karlskrona
Moderbolag om 15 mkr beräknas kunna behållas under hela projektet.
Kraftvärmeverket beräknas ha ett ackumulerat nollresultat efter finansiella
poster år 2016. Prognostiserad resultaträkning för
Affärsområdet värme samt Affärsverken Karlskrona AB bifogas (bilaga 1 och
2).
Tidsplan
Tidplanen är i grova drag:
planprocessen startar sommaren 2007
projekteringen startar hösten 2007
byggstart sommaren 2008
anläggningen tas i provdrift vintern 2009/2010
anläggningen övertas av Affärsverken från entreprenören
sommaren 2010 (detaljerad tidplan finns som bilaga 3)

Investeringsbudget för affärsområde värme år 2007
Enligt beslut i samband med budgeten finns ingen investeringsbudget för
Affärsverkens affärsområde värme. Anledningen är att man vill samordna
investeringsbudgeten med beslut avseende kraftvärmeverket. Varje
investering som avser fjärrvärme har därför beslutats av kommunstyrelsen. I
samband med beslut om kraftvärmeverket kan också affärsområdets
investeringsbudget för 2007 beslutas.
Investeringsbudgeten omfattar totalt 94 mkr (bilaga 4). Investeringen om 50
mkr som avser ny produktion med pellets/briketter som bränsle, är en
investering som är en tillfällig utbyggnad av nuvarande
produktionsanläggningen vid Gullberna. Placeringen kommer att ske i
anslutning till befintlig kulvert. Anläggningen byggs i containerutförande och
som, efter kraftvärmeverkets byggnation, kan flyttas och användas t ex
i Nättraby eller annan mindre ort i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 91,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge Affärsverken Karlskrona AB i uppdrag att bygga kraftvärmeverk
med en biobränslepanna (40 MW), en oljepanna samt turbin för elgenerering
med placering i Bubbetorp
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2. att finasieringen av investeringen gör Affärsverken Karlskrona AB genom
upplåning eller leasing via Karlskrona kommun
3. att godkänna bifogad investeringsbudget för Affärsverkens affärsområde
värme avseende 2007
4. att Affärsverken i Karslkrona skall inhämta igångsättningstillstånd för
investeringen sedan anbud infordrats
5. att Kommunstyrelsen bemyndigas att lämna ett sådant
igångsättningstillstånd
6. att styrgruppen för minskat oljeberoende i samband med projekt
Kraftvärme Bubbetorp särskilt beaktar följande målsättningar i Karlskrona
kommuns Energiplan 2006: - Oljeberoendet 2015 skall ha minskat så kraftigt
att målet är möjligt förverkligas, dvs. målsättningen att Karlskrona kommun
icke är oljeberoende år 2020 - alla kommunala fastigheter värms med
förnyelsebar energi 2015 - alla fastigheter är oberoende av olja som
uppvärmningsalternativ 2020 samt - alla flerfamiljsfastigheter i kommunen
värms med förnybar energi 2020.
7. att Affärsverken Karlskrona AB genomför en
miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för Rödeby samhälle
särskilt beaktas.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar ändring av attsatserna 1, 4 och 5 enligt följande:
attsats 1 skall istället lyda
att ge Affärsverken Karlskrona AB i uppdrag att återkomma med slutförslag
för att bygga kraftvärmeverk med en biobränslepanna (40 MW), en
oljepanna samt turbin för elgenerering med placering i Bubbetorp,
attsats 4 skall istället lyda:
att Affärsverken Karlskrona AB skall inhämta igångsättningstillstånd för
investeringen för 2007 sedan anbud infordrats samt
attsats 5 skall istället lyda:
att Kommunstyrelse bemyndigas att lämna ett sådant igångsättningstillstånd
för 2007 års investering,
i övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Mats Lindbom (c), Sofia Bothorp (mp), samt
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive
tilläggsförslagen i enlighet med Hanssons yrkanden.
Günther Dessin (v) yrkar återremiss av ärendet för att vidare ta reda på om
karlskronaborna måste ta sitt ansvar för sina egna sopor.
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Magnus Johansson (s) yrkar bifall till liggande förslag.
Kent Lewén (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (kd) yrkar bifall till liggande förslag samt yrkar avslag
på återremissyrkandet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Fullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag i attsatserna 2,
3, 6 och 7.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
attsatserna 1, 4 och 5 mot Hanssons ändringsförslag. Fullmäktige beslutar
enligt Hanssons förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således
1. att ge Affärsverken Karlskrona AB i uppdrag att återkomma med
slutförslag för att bygga kraftvärmeverk med en biobränslepanna (40 MW),
en oljepanna samt turbin för elgenerering med placering i Bubbetorp
2. att finasieringen av investeringen gör Affärsverken Karlskrona AB genom
upplåning eller leasing via Karlskrona kommun
3. att godkänna bifogad investeringsbudget för Affärsverkens affärsområde
värme avseende 2007
4. att Affärsverken Karlskrona AB skall inhämta igångsättningstillstånd för
investeringen för 2007 sedan anbud infordrats samt
5. att Kommunstyrelsen bemyndigas att lämna ett sådant
igångsättningstillstånd för 2007 års investering,
6. att styrgruppen för minskat oljeberoende i samband med projekt
Kraftvärme Bubbetorp särskilt beaktar följande målsättningar i Karlskrona
kommuns Energiplan 2006: - Oljeberoendet 2015 skall ha minskat så kraftigt
att målet är möjligt förverkligas, dvs. målsättningen att Karlskrona kommun
icke är oljeberoende år 2020 - alla kommunala fastigheter värms med
förnyelsebar energi 2015 - alla fastigheter är oberoende av olja som
uppvärmningsalternativ 2020 samt - alla flerfamiljsfastigheter i kommunen
värms med förnybar energi 2020.

26 april 2007

7. att Affärsverken Karlskrona AB genomför en
miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för Rödeby samhälle
särskilt beaktas.
______
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2007.218.005

§ 60
Förslag till IT-vision för Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 19 mars 2007 lämnat
förslag till IT-vision jämte förslag till beslut.
Syftet med IT-visionen är att åstadkomma en tydligare förflyttning av fokus
från informationsteknik (IT) till verksamhetens behov och visa på hur en
ökad integration av elektroniska tjänster kan utveckla kommunens tjänster.
Detta fokus har naturligtvis sin grund i den snabba tekniska utvecklingen
inom data- och telekommunikation, speciellt Internet och webbtekniken.
De krav som ställs på verksamheten idag, kräver ett strategiskt
förhållningssätt till IT-frågor. En viktig förutsättning är därför att visionen
har en stark koppling till verksamhetsmålen, hur de skall se ut i framtiden
samt det förändringsarbete som måsta genomföras.
Förslaget innehåller följande tio huvudrubriker:
Inledning, Bakgrund och syfte med visionen, Omvärld-läge, Vi lever som vi
lär, Demokrati och delaktighet, Kunskap, Omvärld och samverkan,
Kommunikation – Infrastruktur, Teknik och Organisation (förslaget i sin
helhet, se i ärendet).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 92,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta visionen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2007.123.040

§ 61
Förslag till reviderat kommunalt konkurrensprogram
Kommunfullmäktige beslutade den 20-21 december 2006 (§ 191;
övergripande beslut attsats 17) ”att uppdra till kommunstyrelsen att se över
såväl nuvarande konkurrensprogram som starta eget program”.
Kommunledningsförvaltningen har i med skrivelse den 9 mars 2007 bifogat
förslag till reviderat konkurrensprogram jämte förslag till beslut. Programmet
är i stora delar lika med tidigare. Förutom mer redaktionella förändringar och
uppdateringar skiljer sig nu föreliggande förslag till konkurrensprogram på
ett par punkter:
• Kundvalssystem är inskrivet som en metod för konkurrensutsättning
• I tidigare program stod inskrivet att egen regi skulle beredas tillfälle att
inkomma med erbjudande om drift om verksamheten tidigare bedrivits i egen
regi. Denna del är borttagen. Resp. nämnd avgör huruvida egen regi ska
inkomma med erbjudande om drift eller ej.
• I tidigare program stod också att anbudsgivarens övertagande av lokaler,
inventarier och personal inte skulle beaktas. I nuvarande förslag står att det
bör eftersträvas att anbudsgivaren övertar lokaler, inventarier o.dyl. samt att
anbudsgivaren bör främja personalens anställning hos denne.
Tillämpningsföreskrifterna har uppdaterats och redigerats så att de följer
förändringarna i programmet. Dessutom har uppgifter som inte längre
gäller/finns tagits bort, som det trygghetsavtal som fanns år 2000.
Den styrelse/nämnd som beslutar om att konkurrensutsätta någon verksamhet
eller del av verksamhet ansvarar för att göra riskbedömning och redovisa
behov av åtgärder innan beslut om genomförande fattas.
Starta eget paketet är mindre omfattande än tidigare, men ger möjlighet till
information, utbildning, tjänstledighet under 1 år och samma regler som för
fritidsstudiestöd ska användas. Till skillnad från förra starta eget paketet
gäller detta oavsett vilken bransch den anställde vill starta eget i.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 94, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram med
ändringarna:
1. i konkurrensprogrammet § 1 andra stycket efter orden ”Förbättrad
konkurrens” tillägga: kan,
2. i konkurrensprogrammet § 4 andra meningen efter ordet ”planen” ta bort:
”nämnd”.
3. i konkurrensprogrammet § 11 efter orden ”Varje nämnd” följande tas bort:
”bör” och istället tillägga: ”skall” vidare efter orden ”beställarkompetens
eller” följande tas bort: ”kommer att få” och istället tillägga: ”inhämtar”
inklusive tillämpningsföreskrifter och starta eget paket.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar återremiss av ärendet då det efter föreslagna
ändringar är oklart och inte tydligt går att se hur paragraferna fungerar med
tillämpningsreglerna och programmet i övrigt.
Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg
att i 1 §, det andra stycket, som i det nya programmet tagits bort, för
tydlighetens skull återinskrivs.
Richard Jomshof (sd) yrkar att stycke två i 1 § i det tidigare
konkurrensprogrammet läggs till det nu liggande förslaget till nytt
konkurrensprogram.
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens och Lewéns förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den som vill att ärendet skall återremitteras röstar nej.
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Fullmäktige beslutar enligt regeln för minoritets återremiss (5 kap 36 §
Kommunallagen) med 40 ja-röster mot 32 nej-röster och tre frånvarande att
ärendet skall återremitteras, voteringsprotokoll bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar således
att ärendet skall återremitteras.
________
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2007.179.004

§ 62
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2007
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.
Enlig 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 5 april 2007
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Ekonomienheten
Akten

2007.8.042

§ 63
Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007
Enligt beslut vid beredningen av årsbudgeten skall kommunstyrelsen två
gånger under löpande budgetår 2007 inhämta uppgifter för en traditionell
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets ekonomiska utfall.
Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna från årets två första
månader.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse ingivit rapport jämte
förslag till beslut.
Årsbudgeten förutsätter att det ekonomiska resultatet år 2007 för
kommunen som helhet skall bli + 17,0 miljoner kr. En prognos efter
februari månads utgång pekar mot ett resultat om -5,4 miljoner kr.
Avvikelserna återfinns på sex poster, skatteintäkter och statsbidrag
(- 14,0 Mkr), äldrenämnden (-5,6 Mkr), barn- och ungdomsnämnden
(- 4,0 Mkr), det ekonomiska biståndet (- 1,0 Mkr) samt finansnettot
(+ 1,2 Mkr). Prognosen utgår ifrån att kostnadsbegränsningarna i enlighet
med det ”resultatförbättrande utvecklingsprogrammet” uppnås och att
realisationsvinster från fastighetsförsäljning blir 20 Mkr i enlighet med
budgeten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 96, för
egen del beslutat
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 8 mkr för ökade årliga
kostnader ed anledning av utbyggd förskoleverksamhet genom
överföring av medel från kommunstyrelsens reserv för utbyggnad av
förskolan,
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden ökade investeringsmedel om
1,1 mkr för utrustning och inventarier inom förskolan genom
ianspråktagande av medel ur reserv för inventarier vid utbyggd
barnomsorg,
3. att uppdra åt BUN att trygga det planerade behovet av barnomsorg i
vår, och återkomma med den ekonomiska konsekvensbeskrivningen
härav i samband med delårsbokslutet i april då finansieringen av
verksamheten samtidigt skall prövas,
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4. att tillföra utbildningsnämnden 900 tkr från kommunstyrelsens reserv
för volym och kvalitetsutveckling,
5. att uppmana äldrenämnden att omgående vidtaga aktiva åtgärder så att
fakturering av delegerade sjukvårdsinsatser i eget boende påbörjas
snarast, alternativt vidta andra åtgärder av motsvarande omfattning samt
6. att uppmana tekniska nämnden att intensifiera arbete med att nå upp till
det beslutade resultatet om reavinster på totalt 20 mkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda barn- och ungdomsnämnden, äldrenämnden och
socialnämnden att snarast vidta sådana åtgärder som innebär att
befarade avvikelser från tilldelade ramar för 2007 kan undvikas samt
2. att godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
Yrkanden
Christina Mattisson (s), Sofia Bothorp (mp), Karl-Gösta Svenson (m), yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
1. att anmoda barn- och ungdomsnämnden, äldrenämnden och
socialnämnden att snarast vidta sådana åtgärder som innebär att
befarade avvikelser från tilldelade ramar för 2007 kan undvikas samt
2. att godkänna föreliggande budgetuppföljningsrapport.
________
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2006.315.611

§ 64
Svar på motion om att låta invandrare bli en resurs för skolan
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde: den 31 januari 2006,
§ 111, av Ingrid Hermansson (c). Motionären vill att Karlskrona kommun
skall ta tillvara den resurs som invandrarna skulle kunna vara genom att få
möjlighet att medverka i skolans verksamhet under del av dagen. För- och
grundskola är lämpliga stadier då barnens behov i dessa åldrar är stort.
Lämpligt som resurs vore att deltaga i verksamhet som: på raster och
måltider, vid fritidsdagar och utflykter samt under lektioner som stöd till
ordinarie personal, vilket kan ge en lugnare klassrumsmiljö.
Språkkunskaperna hos invandrare skulle härmed på ett naturligt sätt
förbättras och övas samtidigt som eleverna får möjlighet till att möta vuxna
människor med olika bakgrund och ursprung. En större förståelse för olika
kulturer kan erhållas hos alla elever.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 januari 2007,
§ 19, lämnat yttrande och förslag till beslut.
Frågan om rektorsområdena särskilt ska inbjuda karlskronabor med
utländsk bakgrund att delta i vardagsarbete i förskola och skola bör inte
styras eller organiseras centralt. Barn- och ungdomsförvaltningen kan välja
att uppmuntra rektorsområdena att bjuda in invandrare i enlighet med
motionens intentioner, men hur detta ska organiseras och utvecklas måste
varje rektor avgöra och ta ansvar för. Barn- och ungdomsnämnden kan i
direktiv eller planer anta målsättningar på det aktuella området.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat
- att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt
- att för egen del beakta motionens innehåll i kommande direktiv eller
planer för verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 april 2007, § 98, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad.
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Yrkanden
Ingrid Hermansson (c) yrkar att ärendet återemitteras för att ge ärendet
en ny ”betänkrunda” för att få tid att hitta samordning.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Inga-Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till Hermanssons förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet skall återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar således
att återremittera ärendet.
______
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2007.246.611

§ 65
Svar på interpellation angående förskolor på Gullberna Park
Interpellationen antogs vid dagens fullmäktige sammanträde, § 58, och var
ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof Petersson (fp)
av Patrik Hansson (s).
Jan-Olof Petersson (fp) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 23 april 2007 besvarat interpellationen.
I debatten deltog Patrik Hansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) jämte
Åsa Gyberg-Karlsson (v), Kent Lewén (fp) samt Mats Lindbom (c).
_____
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2007.245.253

§ 66
Svar på interpellation om försäljning av kommunal egendom
Interpellationen antogs vid dagens fullmäktige sammanträde, § 58,
och var ställd till tekniska nämndens ordförande Tommy Olsson (kd)
av Percy Blom (s).
Tommy Olsson (kd) har i skrivelse inkommen på dagens sammanträde
besvarat interpellationen.
I debatten deltog Percy Blom (s) och Tommy Olsson (kd).
_____
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§ 67
Frågor
Patrik Hansson (s) ställde fråga till tekniska nämndens ordförande tillika
kommunalråd Tommy Olsson (kd) om han är beredd att medverka till att
hitta en långsiktig lösning för Torskors medborgarhus, en lösning som
innebär att både dagbarnvårdarlokalen och samlingslokalen kan tryggas.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas.
Tommy Olsson (kd) besvarade frågan.
_____
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31 maj 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007

§ 68

Information och föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern

§ 69

Information om dagens sammanträde

§ 70

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 71

Kommunala val

§ 72

Anmälningsärenden

§ 73

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 74

Inkommen interpellation

§ 75

Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

§ 76

Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun

§ 77

Revisionsberättelse för år 2006 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet

§ 78

Förslag till oljeskyddsplan för Karlskrona kommun, antagande

§ 79

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy

§ 80

Förlängning av skolplanen

§ 81

Komplettering av ansökan Motorways of the sea; Bengtsaleden m.m

§ 82

Förslag till kommunalt konkurrensprogram

§ 83

Svar på motion om etablering av ett Indiskt handelscentrum i Karlskrona

§ 84

Svar på motion om skärpt krav på simundervisning

§ 85

Svar på medborgarförslag om upprustning/ökat nyttjande av Snäckan, Hoglands
Park

§ 86

Svar på Interpellation

_______

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 31 maj 2007, kl.13.00-17.45

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp) kl 13.00-17.10, §§ 68-del av 81
Yvonne Sandberg Fries (s), tjänstgörande ordförande under
del av § 81 inkl. beslut och §§ 82-86
Christina Mattisson (s)
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Patrik Enstedt (s)
Patrik Hansson (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s) kl 14.00-17.45, §§ 76-86
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s) kl 15.30-17.45, §§ del av 76-86
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m) kl 13.00-16.05, §§ 68-80
Jan Lennartsson (m) kl 15.50-17.45, §§ 77-86
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd) kl 13.00-17.40, §§ 68- del av 81
Kent Lewén (fp)

Margareta Rodin (fp) kl 13.00-15.50, §§ 68-76
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
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Maria Persson (c) kl 13.00-15.50, §§ 68-76
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd) deltar inte i § 81 på grund av jäv
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 14.00-17.45, §§ 69-86
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Angela Sandström (s)
Lars Hildingsson (s) kl 13.00-14.00, § 68
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Anita Seaberg (s)
Annacarin Leufstedt (s)
Rikard Jönsson (s)
Emma B Henning (m)
Mikael Landberg (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Roland Löfvenberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) 1.- kl 14.00-15.50,
§§ 69-76, 2.- kl 16.05-17.45, §§ 81-86
Ulla Berg (sd)
Bo Löfgren (fp)
Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp) kl 15.50-17.45, §§ 77-86
Karl-Anders Holmquist (c) kl 15.50-17.45, §§ 77-86
Inger Åkesson (kd) kl 16.05-17.40, § 81
Ulf Hansson (v) kl 13.00-14.00, § 68

Närvarande

ersättare

Börje Nilsson (s) kl 14.30-17.45
Lars Hildingsson (s) kl 14.00.-17.45
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.50-16.05
Peter Christensen (fp) kl 13.00-15.50
Karl-Anders Holmquist (c) kl 13.00-15.50
José Espinoza (mp)
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Inger Åkesson (kd) kl 13.00-16.05, 17.40-17.45
José Espinoza (mp)
Camilla Persson (v)
Ulf Hansson (v) kl 14.00-17.45
tjänstemän

Utses att justera

Sune Johansson (s) och Jan-Åke Nordin (m)

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunsekreterare Anette Lilja

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 7 juni 2007, kl. 11.15,
det antecknas i efterhand att protokollet även justerats den 11
och 12 juni 2007.

………….……………………………… §§ 68-86
Anette Lilja

Ordförande

……………………………………………§§ 68-80 samt del av 81; ej beslut
Gunilla Ekelöf

Tjänstgörande
Ordförande
…………………………………………del av § 81; inkl. beslut och § 82-86
Yvonne Sandberg-Fries

Justeringsledamot ………………………………………………
Sune Johansson

Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Åke Nordin

Övrigt:

Med stöd av § 19 i arbetsordning för kommunfullmäktige ajourneras mötet för
10 minuters paus under pågående ärende nummer 9 på föredragningslistan;
Årsredovisning år 2006 för Karlskrona kommun.
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12
anslagstavla, intygar
……………………………..
Anette Lilja
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juni 2007 anslagits på kommunens

31 maj 2007

2007.107.042

§ 68
Information och föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern
Med anledning av bokslut 2006 för Karlskrona kommun och
moderbolagskoncernen samt revisionsberättelse för samma år redovisar
bolagen i följande ordning sin verksamhet:
Affärsverken Karlskrona AB föredras av Vd Jan Svensson,
AB Karlskronahem föredras av Vd Roger Lindberg, Kruthusen
Företagsfastigheter AB föredras av Vd Bengt Lingman,
Karlskrona Stuveri AB fördras av Vd Lars-Håkan Winkler, samt föredras
AB Arena Rosenholm Karlskrona av Vd Michael Fransson.
____
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§ 69
Information om dagens sammanträdet
Ordföranden Gunilla Ekelöf (fp) informerar om att hon idag,
sammanträdesdagen tillsammans med kommunchefen, Ingrid AugustinssonSwennergren, officiellt skall representera kommunen på annat håll.
____

31 maj 2007

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
Informationsenheten
Akten

8

2007.33.102

§ 70
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Anneli Svensson (s) har i skrivelse daterad den 26 april 2007 avsagt sig
uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige för
socialdemokraterna samt uppdraget som suppleant i fullmäktiges
valberedning,
2. Peter Graucob (m) har i skrivelse daterad den 11 maj 2007 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden för moderaterna,
3. Faraj Abu-Iseifan (s) har i skrivelse (mail) daterat den 22 maj 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare för socialdemokraterna i
kommunstyrelsen,
4. Jerry Hansson (fp) har i skrivelse daterad den 29 maj 2007 avsagt sig sitt
uppdrag som revisor i Stiftelsen Blekinge museum av Karlskrona.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
______

31 maj 2007
Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 71
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Emina Cejvan (m) efter Sofia Westerberg Moestedt,
Ersättare Patrik Stjernbrodd (m) efter Peter Graucob.
Idrotts- och fritids nämnden
Ledamot Anna Johnsson (s) efter Aya Al Sadoon,
Ersättare Kicki Stamblad (s) efter Anna Johnsson.
Kommunstyrelsen
Ersättare Magnus Johansson (s) efter Faraj Abu-Iseifan
Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare Eva-Britt Dahlström (s) efter Annelie Svensson
_____
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Akterna

2007.268.750
2006.227.102
2007.228.007
2007.227.007
2007.283.107

§ 72
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Barn- och utbildningsnämndens förslag till handlingsplan
angående barn och ungdomar som utsätts för våld inom
familjen
B. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
Handikappnämnden
C. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen,
Äldrenämnden
D. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, Individ
och familjeomsorgen, 4 B-D handlingar bifogats
E. Kallelse till ordinarie kongress med Sveriges kommuner och landsting
den 13-15 november 2007.
F. Revisionens granskning av samförvaltning av stiftelser, handlingar
bifogats
G. Revisionens granskning av klagomålshantering, handlingar bifogats
H. Bolagsstämma Blekingetrafiken AB, 15 juni 2007.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____

10

31 maj 2007

Akterna

11

2007.273.820
2007.307.005
2007.312.530
2007.313.455
§ 73
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag angående Bastasjö bostadsområde; handikappvänligt
motionsspår av Sven Svensson,
2. Medborgarförslag om WEB-kameror i Karlskrona av Tommy Bolander,
3. Motion om en samlad långsiktig strategi inom trafikområdet av Günter
Dessin (v), Ulf Hansson (v) Camilla Persson (v) och Åsa-GybergKarlsson (v), samt
4. Motion om fler återvinningsstationer på Trossö av Birgitta Törnqvist (s)
och Roland Andreasson (s).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen
för beredning.
______

31 maj 2007

Akten

12

2007.285.730

§ 74
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
Interpellation till Handikappnämndens ordförande Karin Landqvist (kd)
angående om vårdtagare som tecknat vårdavtal med privata bolag kan känna
sig trygga med anledning av att de privata bolagen - till skillnad från den
kommunala assistentservicen - när som helst med en månads varsel kan säga
upp sina kunder, av Lena Ryge (s).
____

31 maj 2007

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

13

2007.107.042

§ 75
Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 16 april 2007 lämnat revisionsberättelse
för år 2006. Revisionen har granskat kommunens styrelsers och nämnders
verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i av Karlskrona kommun
helägda bolag även verksamhet i dessa företag under 2006.
Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Till hjälp vid granskningen har anlitats Ernst & Young.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt gett det resultat
som redovisas i skrivelsen med tillhörande bilagor nummer 1-21.
Revisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och de övriga nämnderna och de
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och tillstyrker också att
kommunens årsredovisning godkänns.
Revisionens ordförande, Bo Löfgren (fp) och Thomas Almqvist (Ernst &
Young) föredrar ärendet varvid Bo Löfgren särskilt poängterar vikten av att
kommunstyrelsen under 2007 beaktar de synpunkter som revisorerna funnit
vid revisionen.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen,
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
______

31 maj 2007

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

14

2007.107.042

§ 76
Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 62, godkänt
bokslutet för år 2006 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 16 april 2007 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2006 godkänns av fullmäktige då den upprättats
i enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Yrkanden
Mats Johansson (s), Kent Lewén (fp) och Ann-Louise Trulsson (m)
yrkar bifall till kommunstyrelsens/liggande förslag.
Christina Mattisson (s), Karl-Gösta Svenson (m), Richard Jomshof (sd), Jan
Johansson ((kd) och Peter Johansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2006.
_____

31 maj 2007

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

15

2007.156.042

§ 77
Revisionsberättelse år 2006 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2006.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets
revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 7 mars 2007 tillstyrkt att
fullmäktige godkänner årsredovisningen och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet.
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge har varit Siv Elofsson och Birger
Trellman.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
_____

31 maj 2007

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Handläggaren
Akten

16

2007.222.160

§ 78
Förslag till oljeskyddsplan för Karlskrona kommun, antagande
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Räddningstjänsten
Östra Blekinge tagit fram en Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun med
syfte att stärka kommunens beredskap inför och vid en oljeolycka till havs.
Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun innehåller en allmän del och en
åtgärdsplan. Den allmänna delen beskriver de parametrar och
frågeställningar som blir aktuella vid en oljeolycka medan åtgärdsplanen
beskriver hur kommunen ska agera och organisera sig för att tillgodose de
behov som uppstår.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 april 2007 lämnat
förslag till oljeskyddsplan (bilaga i ärendet) jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj, § 109, för egen del
beslutat
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utveckla intranätet som
mötesplats vid en oljeolycka till havs/extraordinär händelse.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 109,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen Oljeskyddsplan för Karlskrona kommun enligt
bilaga samt
2. att ge säkerhetsledningen i uppdrag att revidera Oljeskyddsplan för
Karlskrona kommun minst en gång per mandatperiod.
Bo Löfgren (fp) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

31 maj 2007

Samtliga förvaltningar
Samtliga nämnder
Bolagen
Akten

17

2007.2.026

§ 79
Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 april 2007 lämnat
reviderat förslag (bifogats i ärendet) till arbetsmiljöpolicy jämte förslag till
beslut.
Förslaget har remissbehandlats av samtliga nämnder, förvaltningar och
fackliga organisationer.
Vid allmänna utskottets sammanträde den 8 maj 2007, § 45 p 6, tillstyrktes
förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy med följande ändring: att skrivningen
”Varje förvaltning bör” under rubriken Syfte skulle ändras att istället lyda:
”Varje förvaltning skall”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 110,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta bilagda och enligt allmänna utskottet ändrat förslag till
reviderad arbetsmiljöpolicy samt
2. att förslaget till reviderad arbetsmiljöpolicy ska gälla Karlskrona
kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och bolag.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

31 maj 2007

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2003.461.610

§ 80
Förlängning av skolplanen
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2007,
§ 38, enhälligt beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att nu gällande
Skolplan för åren 2004-2006 prolongeras till dess att ny plan antas.
I beslutet anges sammanfattningsvis följande: Då det finns en stark vilja att
ett nytt beslutsunderlag inte skall behöva forceras fram är det lämpligt att
förlänga, prolongera nuvarande skolplan. Genom att prolongera nuvarande
skolplan till dessa kommunfullmäktige kan fastställa en ny plan, skapas tid
för arbetet och tillika förhoppningen att en framåtblickande och livfull
diskussion om den framtida förskole- och skolverksamheten samt
skolbarnsomsorg i kommunen skall bilda utgångspunkt för en ny skolplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 111,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att nu gällande skolplan för åren 2004-2006 prolongeras till dess en ny plan
antas.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

31 maj 2007

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Handläggaren
Akten

19

2007.18.105

§ 81
Komplettering av ansökan Motorways of the sea; Bengtsaleden m.m.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 april 2007 lämnat
förslag till komplettering av ansökan till Motorways of the sea jämte förslag
till beslut. I förslaget till beslut anförs följande: Med anledning av den
trafikutveckling som förväntas i samband med kommande ökning av
tonnaget på färjelinjen Karlskrona-Gdynia har tekniska förvaltningen
genomfört en trafikstudie (bifogas ärendet). I denna studie konstateras att
nuvarande vägsystem inte kommer att klara av den förväntade
trafikökningen. Problemen kommer särskilt att märkas när Polen kommer
med i Schengensamarbetet, vilket innebär att passkontrollen försvinner.
Detta betyder i sin tur att lastbilarna kommer att köra direkt från färjan och ut
på vägnätet utan avbrott med risk för köbildning som följd.
Trots att kommunen aktivt arbetar för att föra över så mycket som möjligt på
järnväg så kommer vägtrafiken att öka kraftigt från dagens nivåer. Redan den
6 maj 2007 kommer Stena Line att sätta in ytterligare en färja på linjen
Karlskrona-Gdynia, vilket totalt betyder 3 avgångar per dag och en ökning av
godskapaciteten med 60 %. Avgångstiden från Karlskrona för den nya färjan
kommer att vara kl.14.00.
Kommunledningsförvaltningen menar att föreliggande Motorways of the sea
(MOS)- ansökan för perioden 2007-2013 bör kompletteras med en förstudie
av hur planskildheten mellan Verköjärnvägen och Österleden skall lösas.
Utöver detta bör nu gällande detaljplan för Bengtsaleden omarbetas där
utgångspunkten skall vara största möjliga miljöhänsyn. Med utgångspunkt
från detta föreslås att MOS-ansökan kompletteras med detaljplan/förstudie,
projektering samt investering.
De ökade trafikmängder som prognostiseras och redovisas i
trafikutredningen visar att endast förstärkning av befintlig infrastruktur,
enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut den 28 april 2005, § 61, ej är
tillräcklig varför en utredning om Bengtsaledens sträckning är nödvändig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 112, för egen del
beslutat (enhälligt p 1, efter votering p 2-3)
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att uppdra till kommunledningsförvaltningen att verka för att föreliggande
ansökan till ”Motorways of the sea” kompletteras med
1. förstudie gällande planskildhet mellan Verköjärnvägen och Österleden,
2. förstudie gällande anslutningsvägarna (väg och järnväg) till Verköhamnen
samt
3. projektering och genomförande av investering avseende anslutningsvägar
till Verköhamnen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 112, (efter
votering) beslutat föreslå kommunfullmäktige
1. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att omarbeta nu gällande
detaljplaner avseende möjliga kommunikationsleder till Verköhamnen samt
2. att i uppdraget särskilt fokusera på att begränsa inverkan på miljö och
omgivning.
Jäv
Tommy Ohlsson (kd) har anmält jäv och lämnat sessionssalen, han deltar inte
i beredning eller beslut i detta ärende.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) med instämmande av, Sofia Bothorp (mp), Inga-Lill
Siggelsten-Blum (kd), Richard Jomshof (sd), Mats Lindbom (c), Bo Löfgren
(fp) samt Birgitta Gamelius (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Christina Mattisson (s) yrkar med instämmande av, Günter Dessin (v),
Magnus Johansson (s), Marcel Abedini (mp), Åsa Gyberg Karlsson (v) samt
Mats Johansson (s) avslag till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot yrkandena
om avslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 33-nej röster och tre frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll bilaga 1.
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Reservationer
Hela gruppen av socialdemokratiska fullmäktigeledamöter, det vill säga
följande: Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s), Claes-Urban Persson (s),
Patrik Hansson (s), Angela Sandström (s), Rosita Persson (s), Jan-Anders
Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark (s), Percy
Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s), Laila Karlsson (s),
Ali Abu-Iseifan (s), Lisbeth Bengtsson (s), Bo Andersson (s), Mats
Johansson (s), Åke Håkansson (s), Anders Persson (s), Annacarin Leufstedt
(s), Oscar Dyberg (s), Anita Seaberg (s), Rikard Jönsson (s), Ann-Charlotte
Svensson (s), Markus Alexandersson (s), Birgitta Törnqvist (s), Sune
Johansson (s), Ewa Lengstedt (s), Yvonne Sandberg-Fries (s) och
vänsterpartiets fullmäktigegrupp av ledamöter: Günter Dessin (v) och Åsa
Gyberg-Karlsson (v) samt Marcel Abedini (mp) reserverar sig till förmån för
avslagsyrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar således
1. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att omarbeta nu gällande
detaljplaner avseende möjliga kommunikationsleder till Verköhamnen samt
2. att i uppdraget särskilt fokusera på att begränsa inverkan på miljö och
omgivning.
____

31 maj 2007

Samtliga nämnder
Akten

22

2007.123.040

§ 82
Förslag till kommunalt konkurrensprogram
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 april 2007 lämnat
förslag till kommunalt konkurrensprogram och förslag till beslut.
Karlskrona kommun har sedan 2000-02-24 ett Kommunalt
konkurrensprogram. Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-20-21 ”att
uppdra till kommunstyrelsen att se över såväl nuvarande konkurrensprogram
som starta eget program”.
Kommunfullmäktige behandlade förslag till reviderat program 2007-04-26
och beslutade då att återremittera ärendet för förtydligande.
I bilagda förslag (för förslaget se i ärendet) har förtydliganden gjorts i §§ 1, 2
samt i kommentarerna till programmet under § 2. Ändringarna är markerade i
kursiv text.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 115, efter
votering föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket med följande två ändringar:
1. att i § 7 i konkurrensprogrammet ett tredje stycke skall läggas till som
lyder ”En nämnd får förkasta samtliga externa anbud i det fall
egenregienheten lämnat det förmånligaste anbudet eller det finns
godtagbara skäl att inleda eller avbryta upphandlingsförfarandet”,
2. vidare skall i handling med rubriken ”Principer för hantering av personal”
tredje meningen istället lyda ”Konkurrensutsättning kan vara ett medel för
att nå dessa mål”.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
____

31 maj 2007

Näringslivsenheten
Informationsenheten
Akten
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2006.458.141

§ 83
Svar på motion om etablering av ett Indiskt handelscentrum i
Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2006,
§ 135, av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att Karlskrona påbörjar ett
arbete för att utveckla ett indiskt utställningscentrum likt det som planeras
i Kalmar. I motionen anförs bl.a. att: Telecom City med sin IT-profil, BTH
med sina många indiska studeranden, marknad m.m. borde underlätta sådant
arbete. Många av Indiens snabbast växande företag finns inom IT-sektorn
och söker köpare av deras tjänster. Karlskronas placering med närheten till
hela Östersjöregionen är även det ett mycket gott argument för att få med
indiska företag på detta projekt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 april 2007 lämnat
svar på motionen jämte förslag till beslut. I förslaget anförs
sammanfattningsvis att frågan om att pröva ett indiskt handelscentrum i
Karlskrona är intressant. Det man idag vet är att Indien har en intressant och
mångfasetterad marknad och kunskapsnivån är hög framförallt inom IT och
telekom. I övrigt är kunskapen om landet och dess marknad på en relativt låg
nivå om man jämför med andra länder som vi samverkar med.
Det Karlskrona borde fokusera sig på initialt är att titta på hur man kan få
Indiska företag att etablera sig i Karlskrona. För att arbeta i den riktningen
behöver kommunen få veta hur den indiska marknaden fungerar och vilka
insatser som behövs. På BTH och inom den privata näringen finns det goda
kunskaper om Indien som kan anlitas till en förstudie. Förstudeien kan sedan
mynna ut i ett seminarie där man breddar kunskapen om Indien bland företag
och tjänstemän.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 113, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att Karlskrona kommun startar en förstudie där
man fokuserar på hur man kan närma sig Indiska företag och hitta argument
för etablering i kommunen och att motionen därmed är besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

31 maj 2007

Barn- och ungdomsnämnden
Handläggaren
Akten

24

2006.502.611

§ 84
Svar på motion om krav på simundervisning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006,
§ 151, av Ingrid Hermansson (c). Motionären föreslår att trots att
skolverket skärpt kraven på simundervisning dessa krav fortfarande är låga
och Karlskrona kommun bör ha högre målsättning. Skolorna i Karlskrona
föreslås ha som målsättning att eleverna senast i årskurs 3 bör kunna simma
200 meter samt ha en god vattenvana med bad-, båt och isvett.
Barn- och ungdomsförvaltningen (förvaltningen) har med skrivelse den 19
februari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. I förslaget föreslås Barnoch ungdomsnämnden avslå motionens förslag att skärpa den kommunala
målsättningen för simundervisning i grundskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 mars 2007, § 47,
beslutat att motionen i och med förvaltningens yttrande istället skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 15 maj 2007, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

31 maj 2007

Tekniska förvaltningen
Akten

25

2006.140.330

§ 85
Svar på medborgarförslag om upprustning/ökat nyttjande av Snäckan,
Hoglands Park
Medborgarförslaget inkom till kommunledningsförvaltningen den 6 mars
2006 av förslagsställare Maja Fröberg, My Stranne och Rebecca Yaks.
Förslaget innebär att Karlskrona kommun borde ta vara på snäckan i
Hoglandspark och rusta upp den.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2007, § 5, lämnat
förslag till beslut. I beslutsförslaget skriver tekniska nämnden
sammanfattningsvis följande: Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8
januari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. En arbetsgrupp finns tillsatt
inom kommunen med uppdrag att utreda och lägga förslag på hur Hoglands
Park ska utformas och användas framöver. I uppdraget ingår även att ta
ställning till hur snäckan ska användas och vilka åtgärder som då erfordras.
Med hänvisning till ovanstående beslutar tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 69,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed ska
anses vara besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
____

31 maj 2007

Akten

2007.244.040

§ 86
Svar på interpellation
Interpellationen angående kommunens ekonomiska utveckling antogs vid
fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007, § 58 och var ställd till
kommunstyrelsen ordförande Karl-Gösta Svenson (m) av Christina
Mattisson (s).

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2007

§ 87

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 88

Kommunala val

§ 89

Anmälningsärenden

§ 90

Avskriven motion (återkallad)

§ 91

Förslag till kommunalt konkurrensprogram

§ 92

Svar på motion om etablering av ett Indiskt handelscentrum i Karlskrona

§ 93

Svar på motion om skärpt krav på simundervisning

§ 94

Svar på medborgarförslag om upprustning/ökat nyttjande av Snäckan, Hoglands Park

§ 95

Svar på interpellation om kommunens ekonomiska utveckling

§ 96

Ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten, fastställande av inköpsmål

§ 97

Förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2007-2011, antagande av

§ 98

Investeringstillstånd för anskaffning av RAKEL (radiokommunikationssystem)

§ 99

Miljöbokslut 2006 för Karlskrona kommun

§ 100

Delårsbokslut för Karlskrona kommun den 30 april

§ 101

Direktiv för treårsbudget 2008-2010

§ 102

Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstillstånd avseende
tillfällig servering av dels starköl; maximal volymprocent dels starksprit

§ 103

Svar på motion om införande av rådslag

§ 104

Svar på motion om utsmyckning av det offentliga rummet

§ 105

Svar på medborgarförslag om att ändra Karlskrona kommun till Karlskrona stad

§ 106

Svar på motion angående Medborgarkontrakt

§ 107

Svar på motion angående ”Skolportalen som verktyg för ökad delaktighet/inflytande”

§ 108

Svar på medborgarförslag om Bredband till alla byar och mindre samhällen

§ 109

Frågor

§ 110

Svar på interpellation angående om vårdtagare som tecknat avtal med privata vårdföretag
kan känna sig trygga med anledning av möjligt uppsägningsförfarande

§ 111
_______

Ordförandens sommarhälsning
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Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 13.30-14.55, §§ 87-96
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Törnqvist (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
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Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c) kl 13.30-14.55, §§ 87-96
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Rosita Persson (s) kl 14.55-17.15, §§ 97-111
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Rikard Jönsson (s)
Emma B Henning (m)
Mikael Landberg (m)
Ulla Berg (sd)
Pernilla Persson (c) kl 14.55-17.15, §§ 97-111
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s) kl 13.30-14.55
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s)
Åke Håkansson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Fröberg (m)
Lena Hjorth (fp)
Peter Christensen (fp)
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Inger Åkesson (kd)
Pernilla Persson (c) kl 13.30-14.55
Ulf Lundh (c)
Karl-Anders Holmquist (c)
Karin Landquist (kd)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Anette Lilja

Utses att justera

Anders Persson (s) och Per Ivarsson (fp)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
onsdagen den 27 juni 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 87-111
Anette Lilja

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Anders Persson

Justeringsledamot ………………………………………………
Per Ivarsson

Övrigt

Det antecknas särskilt att det vid votering konstaterades att två så kallade dosor
vid omröstning inte fungerade varför ledamöterna Bo Andersson och Per
Ivarsson avgav sina röster muntligt och därefter har voteringsprotokollet i
enlighet med avgiven röst manuellt ifyllts.

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 27 juni 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
…Anette Lilja…………………………..
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Kommunala uppdrag
Akten

2007.33.102

§ 87
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Leif Cederhag (sd) har i skrivelse daterad den 12 juni 2007 avsagt sig
uppdraget som ordinarie ledamot i socialnämnden.
2. Katarina af Wetterstedt (mp) har i skrivelse daterad den 29 maj 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
3. Daniel Axelsson (mp) har i skrivelse inkommen den 18 juni 2007 till
kommunledningsförvaltningen avsagt sig uppdraget som ersättare i
Tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 88
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Stiftelsen Blekinge Museum
Revisor Stefan Lundin (fp) efter Jerry Hansson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Erik Härstedt (mp) efter Katarina af Wetterstedt.
_____
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Akten

2006.499.700

§ 89
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Beslut från äldrenämnden avseende gynnande ej verkställda beslut för
bistånd per 2007-03-31.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____
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Akten

2005.251.049

§ 90
Avskriven motion
Gunilla Ekelöf m.fl. (fp) återkallade i skrivelse den 4 juni 2007 motion
angående ”Försökskommun för lägre skatt på hushållsnära tjänster”.

Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_____
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Samtliga nämnder
Akten

9

2007.123.040

§ 91
Förslag till kommunalt konkurrensprogram
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 april 2007 lämnat
förslag till kommunalt konkurrensprogram och förslag till beslut.
Karlskrona kommun har sedan 2000-02-24 ett Kommunalt
konkurrensprogram. Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-20-21 ”att
uppdra till kommunstyrelsen att se över såväl nuvarande konkurrensprogram
som starta eget program”.
Kommunfullmäktige behandlade förslag till reviderat program 2007-04-26
och beslutade då att återremittera ärendet för förtydligande.
I bilagda förslag (för förslaget se i ärendet) har förtydliganden gjorts i §§ 1, 2
samt i kommentarerna till programmet under § 2. Ändringarna är markerade i
kursiv text.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 115, efter
votering föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket med följande två ändringar:
1. att i § 7 i konkurrensprogrammet ett tredje stycke skall läggas till som
lyder ”En nämnd får förkasta samtliga externa anbud i det fall
egenregienheten lämnat det förmånligaste anbudet eller det finns
godtagbara skäl att inleda eller avbryta upphandlingsförfarandet”,
2. vidare skall i handling med rubriken ”Principer för hantering av personal”
tredje meningen istället lyda ”Konkurrensutsättning kan vara ett medel för
att nå dessa mål”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 31 maj 2007, 82, att
bordlägga ärendet.

20 juni 2007
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Fråga
Patrik Hansson (s) ställer fråga till kommunjuristen angående tillämpligt
lagrum angående kundval i konkurrensprogrammets § 2 varvid
kommunjurist, Lennarth Eriksson sammanfattningsvis yttrar ”att förslaget
inte bryter mot någon lagregel han känner till”.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Mats Lindbom (c) med instämmande av Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till reviderat konkurrensprogram.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på konkurrensprogrammet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
socialdemokraternas förslag och Dessins avslagsyrkande och finner
att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordföranden beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och
ställer proposition på socialdemokraternas förslag mot Dessins yrkande om
avslag. Fullmäktige beslutar att socialdemokraternas förslag blir motförslag.
Följande voteringsproposition godkännes: Den som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka
socialdemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 30 nej-röster, 3 som avstår
samt en frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag, voteringsprotokoll
bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till kommunalt konkurrensprogram, inklusive
tillämpningsföreskrifter och starta eget paket med följande två ändringar:
1. att i § 7 i konkurrensprogrammet ett tredje stycke skall läggas till som
lyder ”En nämnd får förkasta samtliga externa anbud i det fall
egenregienheten lämnat det förmånligaste anbudet eller det finns
godtagbara skäl att inleda eller avbryta upphandlingsförfarandet”,

20 juni 2007
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2. vidare skall i handling med rubriken ”Principer för hantering av personal”
tredje meningen istället lyda ”Konkurrensutsättning kan vara ett medel för
att nå dessa mål”.
_____

20 juni 2007

Näringslivsenheten
Informationsenheten
Akten
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2006.458.141

§ 92
Svar på motion om etablering av ett Indiskt handelscentrum i
Karlskrona
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2006,
§ 135, av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att Karlskrona påbörjar ett
arbete för att utveckla ett indiskt utställningscentrum likt det som planeras
i Kalmar. I motionen anförs bl.a. att: Telecom City med sin IT-profil, BTH
med sina många indiska studeranden, marknad m.m. borde underlätta sådant
arbete. Många av Indiens snabbast växande företag finns inom IT-sektorn
och söker köpare av deras tjänster. Karlskronas placering med närheten till
hela Östersjöregionen är även det ett mycket gott argument för att få med
indiska företag på detta projekt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 april 2007 lämnat
svar på motionen jämte förslag till beslut. I förslaget anförs
sammanfattningsvis att frågan om att pröva ett indiskt handelscentrum i
Karlskrona är intressant. Det man idag vet är att Indien har en intressant och
mångfasetterad marknad och kunskapsnivån är hög framförallt inom IT och
telekom. I övrigt är kunskapen om landet och dess marknad på en relativt låg
nivå om man jämför med andra länder som vi samverkar med.
Det Karlskrona borde fokusera sig på initialt är att titta på hur man kan få
Indiska företag att etablera sig i Karlskrona. För att arbeta i den riktningen
behöver kommunen få veta hur den indiska marknaden fungerar och vilka
insatser som behövs. På BTH och inom den privata näringen finns det goda
kunskaper om Indien som kan anlitas till en förstudie. Förstudeien kan sedan
mynna ut i ett seminarie där man breddar kunskapen om Indien bland företag
och tjänstemän.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 15 maj 2007, § 113,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommun startar en förstudie där man fokuserar på hur man
kan närma sig Indiska företag och hitta argument för etablering i kommunen
och att motionen därmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2007, § 83, beslutat
att bordlägga ärendet.

20 juni 2007
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Kommunfullmäktige beslutar
att Karlskrona kommun startar en förstudie där man fokuserar på hur man
kan närma sig Indiska företag och hitta argument för etablering i kommunen
och att motionen därmed är besvarad.
_____

20 juni 2007

Barn- och ungdomsnämnden
Handläggaren
Akten
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2006.502.611

§ 93
Svar på motion om skärpt krav på simundervisning
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006,
§ 151, av Ingrid Hermansson (c). Motionären föreslår att trots att
skolverket skärpt kraven på simundervisning dessa krav fortfarande är låga
och Karlskrona kommun bör ha högre målsättning. Skolorna i Karlskrona
föreslås ha som målsättning att eleverna senast i årskurs 3 bör kunna simma
200 meter samt ha en god vattenvana med bad-, båt och isvett.
Barn- och ungdomsförvaltningen (förvaltningen) har med skrivelse den 19
februari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. I förslaget föreslås Barnoch ungdomsnämnden avslå motionens förslag att skärpa den kommunala
målsättningen för simundervisning i grundskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 mars 2007, § 47,
beslutat att motionen i och med förvaltningens yttrande istället skall anses
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 15 maj 2007, § 114, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2007, § 84, beslutat
att bordlägga ärendet.
Ingrid Hermansson (c) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses besvarad.
_____

20 juni 2007

Tekniska förvaltningen
Akten
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2006.140.330

§ 94
Svar på medborgarförslag om upprustning/ökat nyttjande av Snäckan,
Hoglands Park
Medborgarförslaget inkom till kommunledningsförvaltningen den 6 mars
2006 av förslagsställare Maja Fröberg, My Stranne och Rebecca Yaks.
Förslaget innebär att Karlskrona kommun borde ta vara på snäckan i
Hoglandspark och rusta upp den.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 januari 2007, § 5, lämnat
förslag till beslut. I beslutsförslaget skriver tekniska nämnden
sammanfattningsvis följande: Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8
januari 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag. En arbetsgrupp finns tillsatt
inom kommunen med uppdrag att utreda och lägga förslag på hur Hoglands
Park ska utformas och användas framöver. I uppdraget ingår även att ta
ställning till hur snäckan ska användas och vilka åtgärder som då erfordras.
Med hänvisning till ovanstående beslutar tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007, § 69,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed ska
anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 31 maj 2007, § 85, beslutat
att bordlägga ärendet.

Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
____
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Akten

2007.244.040

§ 95
Svar på interpellation angående kommunens ekonomiska utveckling

Karl-Gösta Svenson (m), svarande, med instämmande av Christina Mattisson
(s), interpellant, anför att de avstår interpellationsdebatten eftersom frågan
kommer att debatteras vid ärende angående direktiv för treårsbudget (ärende
18 på föredragningslistan).
_____
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2007.257.409

§ 96
Ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten, förslag att
fastställa inköpsmål
Regeringen har i skrivelse till Riksdagen, Regeringens skrivelse 2005/06:88Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning 2010, formulerat
sig enligt följande: ”Regeringens bedömning: Efterfrågan på ekologiska
livsmedel och marknadsutvecklingen är avgörande för om målen för
ekologisk produktion kan nås. För att stimulera en positiv utveckling av
markanden och en hållbar utveckling bör konsumtionen av certifierade
ekologiska livsmedel i offentlig sektor öka. Inriktningen bör vara att 25 % av
den offentliga konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel
2010”. Nuvarande regering har i olika sammanhang fastslagit att denna
regeringens ambition ligger fast.
Vidare har riksdagen i betänkande 2005/06:MJU20 behandlat ovan angiven
skrivelse. Av betänkandet framgår att utskottet instämde i vad regeringen
anfört i frågan. Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag.
Karlskrona kommun inköper för närvarande, enligt inhämtade uppgifter,
livsmedel för ca 70 miljoner kronor årligen. Enligt den bedömning och
uppskattning som har varit möjlig att göra avseende inköpen av livsmedel
uppgår kommunens inköp av ekologiska livsmedel de senaste två åren till ca
170 000 kronor årligen eller ca 0,25 % av den totala summan.
Kommunens miljöplan, punkt 9 – Ett rikt odlingslandskap, behandlar också
konsumtionen av ekologiska livsmedel och således ligger miljöplanen i linje
med andra miljömål inom området såväl nationella som regionala.
Karlskrona kommun har idag inte fastlagt några mål för framtiden vad avser
tidsplan eller volymer för ekologiska livsmedel i den egna verksamheten.
Ambitionen bör dock vara att göra så och att öka andelen ekologiska
livsmedel samt fastställa tidplan för detta. En rimlig nivå kan då vara att
Karlskrona kommun ansluter sig till de nationella målen om 25 % till år
2010.
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Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 juni 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag med sedan allmänna utskottets sammanträde
den 29 maj 2007, § 56 p 1, ny föreslagen attsats avseende delmål.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 122,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa inköpsmål för ekologiska livsmedel i den kommunala
verksamheten,
2. att målet skall vara 25 % av livsmedelsbudgeten till år 2010 samt
3. att delmål för år 2008 skall vara 5 %.
Yrkanden
Ulf Hansson (v) yrkar att attsatserna 2 och 3 ändras enligt
följande: målet skall vara minst 25 % av livsmedelsbudgeten till
år 2010 samt att delmål för år 2008 skall vara minst 5 %.
Maria Persson (c) med instämmande av Inga-Lill Siggelsten-Blum (kd),
Sofia Bothorp (mp) och Richard Jomshof (sd) och Lars Hildingsson (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag attsats 1.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag
attsatserna 2 och 3 och Hanssons ändringsförslag. Fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa inköpsmål för ekologiska livsmedel i den kommunala
verksamheten,
2. att målet skall vara 25 % av livsmedelsbudgeten till år 2010 samt
3. att delmål för år 2008 skall vara 5 %.
_____
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2005.558.018

§ 97
Förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2007-2011,
antagande av
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 23 januari 2007, § 13, att
sända ut förslaget till utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd på bred
extern remiss.
Förslaget sändes ut den 26 januari 2007 och synpunkter på förslaget begärdes
in till den 26 mars 2007. Tio stycken remissvar inkom. Genomgående har
svaren varit mycket positiva till att Karlskrona kommun tagit fram detta
program och i vissa fall har man framhållit vilka åtgärder man vill skall
prioriteras. T ex har Sturkö samhällsförening speciellt lyft fram
boendefrågorna och Va problemet samt önskemål om bättre
kommunikationer via skärgården. Två stycken fel har uppmärksammats
nämligen, i bakgrundsbeskrivningen var Holmsjö fotbollsplan ej med, ej
heller hade Almi Företagspartner i Blekinge kommit med som
samarbetspartner. Justering av detta är gjort i bilagda reviderade förslag. De
tio remissvaren har bilagts förslaget.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott har vid sammanträde den 24 april
2007, § 12, tillstyrkt förslaget.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 juni 2007 hemställt
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 123,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till utvecklingsprogram för Karlskrona Landsbygd
2007-2011.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.25.170

§ 98
Investeringstillstånd för anskaffning av RAKEL
Räddningstjänsten Östra Blekinge har i skrivelse daterad den 4 januari 2007
bett om medlemskommunernas ställningstagande beträffande anskaffning av
RAKEL.
Tanken med RAKEL är att det ska ersätta de system som finns idag, och
kommer att enligt plan att vara utbyggt i hela Sverige fram till 2010. I
Blekinge var systemet klart för anslutning hösten 2006.
De totala investeringsutgifterna för Räddningstjänsten beräknas uppgå till ca
1 mkr, och de totala drifts- och kapitalkostnaderna kommer när RAKEL är
fullt installerat att uppgå till knappt 1 mkr, och de totala drifts- och
kapitalkostnaderna kommer när RAKEL är fullt installerat att uppgå till
knappt 1 mkr per år, enligt räddningstjänstens skrivelse.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2007 lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 124,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.

att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges förslag beträffande
anskaffning av RAKEL

2. att bevilja Räddningstjänsten Östra Blekinge investeringstillstånd för
anskaffning av RAKEL, samt att detta finansieras genom upptagande av
nya lån,
3. att de driftskostnader som uppstår 2007 med anledning av anskaffning av
RAKEL ryms inom nuvarande ramar (ca 60 tkr),
4. att hänskjuta frågan om finansiering av de ökade drifts- och
kapitalkostnaderna till budgetberedningen för budget 2008 och plan 2009
och 2010.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.256.042

§ 99
Miljöbokslut 2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 7 maj 2007
överlämnat förslag till miljöbokslut för år 2006 jämte förslag till beslut.
Förvaltningen har uppdraget att årligen sammanställa kommunens
miljöbokslut. Bokslutet redovisar bland annat nyckeltal som framtagits
inom Föreningen Sveriges Eko kommuner där Karlskrona kommun är
en av medlemmarna. Det innefattar också annan relevant information
om miljöarbete i kommunen.
Karlskrona kommuns miljöarbete styrs av politiskt antagna styrdokument
såsom miljöplan, miljöpolicy och Agenda 21-dokument. Inriktningen är att
anpassa verksamheten mot en långsiktig hållbar utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 125,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöbokslut för
år 2006.
Yrkande
Jan Johansson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och som
tilläggsyrkande:
att KLIMP-ansökningar som redovisats för Agenda-21 gruppen, i enlighet
med beslut i fullmäktige den 31 augusti 2006, § 112, skall redovisas under
egen rubrik i miljöbokslutet så att även fullmäktige får den informationen.
Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yttrar att
det vore bra med s.k. nyckeltal för att kunna jämföra siffror från tidigare år.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordningsfråga
Carl-Göran Svensson (m) påpekar/ifrågasätter att det inte längre heter
KLIMP-ansökan.
Mats Lindbom (c) anför att det fortfarande går att söka s.k. KLIMP-pengar.
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Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer
ordförande proposition på Jan Johanssons tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige beslutar i enlighet med Johanssons tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar således
1. att godkänna miljöbokslut för år 2006 samt
2. att kommunens KLIMP-ansökningar under särskild rubrik redovisas vid
nästa miljöbokslut.
____
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2007.8.042

§ 100
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning den 30 april 2007
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 30
april 2007 för kommunen, kommunkoncernen jämte en prognos för årets
budgetutfall. Förvaltningen har med utgångspunkt från bifogade handlingar,
med skrivelse den 23 maj 2007, lämnat beslutsförslag.

Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutade kommunstyrelsen vid
sammanträde den 5 juni 2007, § 126, för egen del
1. att tillföra barn- och ungdomsnämnden 1.700.000 kronor från reserven
för volym- och kvalitetsutveckling till utökade kostnader inom
förskoleverksamheten,
2. att tillföra barn- och ungdomsnämnden investeringsmedel om 700.000
kronor från investeringsreserven för inventarier/utrustning till utbyggnad
barnomsorg,
3. att de tillkommande kapitalkostnader som blir följden av investeringar i
förskoleverksamheten skall rymmas inom tilldelade budgetramar,
4. att tillföra äldrenämnden 2.100.000 kronor från reserven för volym- och
kvalitetsutveckling för utökning av antalet platser i särskilt boende samt
5. att avslå kulturförvaltningens hemställan om att få överskrida sin
budgetram med 275.000 kronor.
-----Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 126,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till
de tillgängliga medel de har,
2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att senast i samband med delårsbokslut 2007-08-31
avrapportera vidtagna åtgärder som säkerställer att inget
budgetöverskridande görs 2007,
3. att uppdra åt tekniska nämnden att för år 2007 göra en underhållstimeout,
avkastningskrav, inom fastigheter motsvarande 3.100.000 kr.,
4. att för 2007 utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 3.100.000 kr,
5. att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2007.
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Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
yrkas ändring av attsats 3 varvid ”inom fastigheter” skall tas bort och
attsatsen istället lyda som följer:
att uppdra åt tekniska nämnden att för år 2007 göra en underhållstimeout,
avkastningskrav motsvarande 3. 100.000 kronor.
Christina Mattisson (s) med instämmande av Mats Lindbom (c) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag och Karl-Gösta Svensons ändringsförslag.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar först enligt kommunstyrelsens förslag i attsatserna 1,
2,4,5. Därefter ställer ordförande proposition på Svensson m.fl:s.
ändringsyrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt Svenson m.fl:s.
ändringsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar således
1

att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet
till de tillgängliga medel de har,

2

att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att senast i samband med delårsbokslut 2007-08-31
avrapportera vidtagna åtgärder som säkerställer att inget
budgetöverskridande görs 2007,

3

att uppdra åt tekniska nämnden att för år 2007 göra en underhållstimeout,
avkastningskrav, motsvarande 3.100.000 kr.,

4

att för 2007 utöka barn- och ungdomsnämndens ram med 3.100.000 kr,

5 att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2007.
____
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2007.243.041

§ 101
Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 maj 2007
överlämnat förslag till beslut angående direktiv och riktlinjer för nämndernas
arbete med treårsbudget för åren 2008-2010. Kommunledningsförvaltningens
skrivelse har utverkats i samråd med kommunstyrelsens ordförande.
Delårsrapport per den 30 april 2007 samt budgetutfallsprognoser per den 28
februari och 31 mars 2007 ligger också till grund för förslaget. Även
regeringens vårproposition har beaktats.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2007 utdelades
”femklöverns” skrivna förslag samt ändring avseende
kommunledningsförvaltningens skrivelse av attsatserna 11 och 23,
attsats 11 föreslogs numera lyda enligt följande: ”utbildningsnämnden skall
tillföras 1,8 årliga miljoner kr 2008-2010 som konsekvens av beslut under år
2007 om tillskott till vuxenutbildningen, finansierat ur reserven för volym
och kvalitetsökning” samt
attsats 23 föreslogs numera lyda enligt följande: ”ur reserven för volym- och
kvalitetsökning preliminärt skall tas upp med 2,6 miljoner kr år 2008, med
4,1 miljoner 2009 samt med 2,7 miljoner kr 2010 (ändringarna beror på att
endast en termin medräknats vilket rätteligen skall vara två).
Vid kommunstyrelsens sammanträde utdelades också socialdemokraternas
och vänsterpartiets förslag.
Som underlag för beslutet finns:
Kommunledningsförvaltningens skrivelse den 29 maj 2007 med 36
beslutsattsatser (attsats 11 och 23, reviderade på dagens sammanträdet se
strax ovan) jämte skriften ”Budgetdirektiv för tillväxt, trygghet & valfrihet i
ett grönare Karlskrona 2008-2010 ”, protokollsbilaga 1 (hädanefter kallat
femklöverns förslag) vidare Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag;
”En politik för hållbar utveckling, rättvisa och minskade klyftor”,
protokollsbilaga 2.
Det antecknas att det i Socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag finns
elva (11) stycken tilläggsattsatser med nummer 37- 47 med följande lydelse:
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37. att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag om
förstärkning av kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning i
enlighet med vårt budgetförslag.
38. att ge kommunledningsförvaltningen (anmärkning; skall rätteligen vara
kommunstyrelsen) i uppdrag att arbeta fram ett åtgärdsprogram i syfte att
förbättra Karlskrona som kommun, där människors kreativa förmåga tas
tillvara och där tolerans och öppenhet präglar vårt utvecklingsarbete,
39. att ge Affärsverken AB i uppdrag att aktivt arbeta för att det byggs
mindre fjärrvärmenät (sk. Närvärme) i de kommundelar som inte täcks av det
stora nätet,
40. att ge Barn och Ungdomsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag
om att bygga om Wämöskolan till en modern och ändamålsenlig F-9 skola i
enlighet med vårt framlagda budgetförslag,
41. att ge Barn- och Ungdomsnämnden i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med en utvärdering av den eventuella segregerande
effekt som friskolorna har på Karlskronas skolor,
42. att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att planera för lärlingsprogram för
vård och omsorgsyrkena med start höstterminen 2008,
43. att ge Äldrenämnden i uppdrag att återuppta dialogen med Landstinget
Blekinge om att bygga ett särskilt boende tillsammans med en vårdcentral
där nuvarande Tullgården är belägen,
44. att ge Karlskronahem AB i uppdrag att utreda möjligheten att bygga sk.
seniorlägenheter med hyresrätt,
45. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera för en ny idrottshall vid
Tvings skola,
46. att verksamheten vid det sk. Möjligheternas Hus permanentas efter
projekttidens slut samt
47. att Karlskrona kommun ska erbjuda alla som har en tillfällig anställning
eller vikariat under minst sex månader ett fast jobb inom kommunen.
-------Det antecknas vidare att Sverigedemokraterna vid dagens fullmäktige
sammanträde utdelat skriftligt förslag till fem tilläggsattsatser med följande
lydelse:
1.att kommunens totala kostnader för mångkultur-, flykting- och
integrationsverksamhet utreds,
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2. att kommunen säger upp alla avtal med Integrationsverket och
Migrationsverket,
3. att möjligheterna att starta ett projekt för återflyttning av asylbeviljade
personer vilkas skyddsbehov upphört utreds
4. att antalet kommunalråd reduceras från sex till tre samt
5. att miljöpartiets post som observatör i kommunstyrelsens arbetsutskott
upphör.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 127, föreslagit
kommunfullmäktige besluta i enlighet med femklöverns beslutsförslag i 36
attsatser.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) med instämmande av Mats Lindbom (c) yrkar bifall
till kommunstyrelsen förslag vidare yrkas bifall till tilläggsattsatserna 38 och
42 i socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag i övrigt yrkas avslag på
samtliga tilläggsyrkanden.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag inklusive tilläggsattsatserna 37-47 vidare yrkas avslag
på samtliga Sverigedemokraternas tilläggsattsatser.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på ”moderaternas förslag” och bifall till
socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkas
bifall till socialdemokraternas tilläggsattsatser 39, 41, 42, 44 samt 46
slutligen yrkas bifall till Sverigedemokraternas samtliga fem tilläggsattsatser.
Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till femklöverns förslag samt yrkas bifall till
attsats 38 i socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till femklöverns förslag och avslag på
Sverigedemokraternas attsatser i sin helhet.
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Propositioner och beslut
1. Ordföranden ställer först proposition på femklöverns förslag med text och
beslutsattsatser (36 st.) och socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag
(exklusive tilläggsattsatserna 37- 47) och finner att fullmäktige beslutar
enligt femklöverns förslag.
2. Härefter ställer ordföranden proposition på socialdemokraternas och
vänsterpartiets tilläggsattsatser 37- 47, en och en, var för sig.
Följande voteringsproposition godkänns vid omröstningen:
Den som vill bifalla tilläggsattsatsen röstar ja den som vill avslå densamma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med acklamation att avslå yrkande om
tilläggsattsatserna: 37, 40, 43 samt 47 samt beslutar fullmäktige
efter votering – med 38 nej-röster mot 33 ja-röster, tre som avstår samt en
frånvarande, voteringsprotokoll bilaga 5, att avslå yrkande om
tilläggsattsats 45,
Fullmäktige beslutar med acklamation bifalla yrkande om tilläggsattsatserna:
38 och 42 samt beslutar fullmäktige efter votering bifalla: attsats 39 – med
38 ja-röster mot 35 nej-röster, en som avstår samt en frånvarande,
voteringsprotokoll bilaga 2, attsats 41 – med 39 ja-röster mot 35 nej-röster
samt en frånvarande, voteringsprotokoll bilaga 3, attsats 44 – med 39 jaröster mot 35 nej-röster samt en frånvarande, voteringsprotokoll bilaga 4
samt attsats 46 – med 39 ja-röster mot 35 nej-röster samt en frånvarande,
voteringsprotokoll bilaga 6.
3. Slutligen ställer ordföranden proposition på Sverigedemokraternas fem
tilläggsattsatser en och en var för sig. Följande voteringsproposition
godkänns vid omröstningen:
Den som vill bifalla tilläggsattsatsen röstar ja den som vill avslå densamma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med acklamation att avslå yrkande om tilläggsattsats:
1, 2, 3 och 5 samt beslutar fullmäktige efter votering – med 64 nej-röster mot
9 ja-röster, en som avstår samt en frånvarande, voteringsprotokoll bilaga 7,
avslå attsats 4.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 20082010:
a)
Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat
motsvarande 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2008
respektive 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag vardera åren
2009 och 2010
b)
c)
c)

De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i
princip begränsas till respektive års avskrivningsmedel
Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och
kostnadsbesparingar kan finansieras med nya lån
Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som
motsvarar det positiva resultatet för respektive år

2. att anmoda nämnderna ange verksamhetsmål i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning och i enlighet med de beslut som fattades i
anslutning till gällande budget/treårsplan för åren 2007-2009,
3. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2008
och 2009 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 07-09 primärt även
skall gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 08-10,
4. att barn- och ungdomsnämnden dock skall tillföras 24,7 miljoner kr år
2008, 29,7 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 samt 33,7 miljoner kr
(ackumulerat) år 2010 för fortsatt förskoleutbyggnad,
5. att barn- och ungdomsnämndens ram samtidigt skall reduceras med 5,0
miljoner kr år 2008 och 6,0 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010 med
anledning av beräknad elevminskning i grundskolan,
6. att barn- och ungdomsnämnden vidare skall tillföras 4,5 miljoner kr år
2009 och 6,0 miljoner kr år 2010 för skolutbyggnad på Trossö,
7. att ovannämnda tillskott till barn- och ungdomsnämnden skall finansieras
med 18,0 årliga miljoner kr 2008-2010 ur den särskilda reserven för
förskoleutbyggnad och med 1,7 miljoner kr år 2008, 10,2 miljoner kr år
2009 samt 15,7 miljoner kr år 2010 ur reserven för volym- och
kvalitetsökning,
8. att handikappnämnden skall tillföras 4,0 miljoner kr år 2008, 8,0
miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och 12,0 miljoner kr (ackumulerat) år
2010, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
9. att kulturnämnden skall tillföras 0,5 miljoner kr från och med år 2008 för
kultursatsningar, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
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10. att tekniska nämnden skall tillföras 1,0 miljon kr år 2008, 3,0 miljoner
kr (ackumulerat) år 2009 och 5,0 miljoner kr (ackumulerat) år 2010 för
ökade kapitalkostnader till följd av infrastruktur- och stadsmiljöinvesteringar,
finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
11. att utbildningsnämnden skall tillföras 1,8 årliga miljoner kr 2008-2010
som konsekvens av beslut under år 2007 om tillskott till vuxenutbildningen,
finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
12. att utbildningsnämnden dessutom skall tillföras 1,0 miljon kr år 2008
med anledning av fortsatt ökat elevantal, finansierat ur reserven för volymoch kvalitetsökning,
13. att äldrenämnden skall tillföras 8,7 miljoner kr år 2008, 16,7 miljoner
kr (ackumulerat) år 2009 och 26,7 miljoner kr (ackumulerat) år 2010 för
utökad äldreomsorg, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
14. att äldrenämnden dessutom skall tillföras 0,4 miljoner kr per år 20082010 genom överföring från tekniska nämnden av medel från minskad
subventionering av lokalhyror i kvarteret Lagerberg,
15. att en särskild, ny reserv för tågtrafik, E 22 m m skall tillföras 1,8
miljoner kr år 2008, 3,5 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och 5,5 miljoner
kr (ackumulerat) år 2010, finansierat ur reserven för volym- och
kvalitetsökning,
16. att Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge skall
tillföras 0,5 miljoner kr år 2008, 0,7 miljoner kr år 2009 och 0,6 miljoner kr
år 2010 för ökade kostnader på grund av kommunikationsradiosystemet
RAKEL, finansierat ur reserven för volym- och kvalitetsökning,
17. att Skatteintäkter och statsbidrag år 2008 skall räknas upp med 13,5
miljoner kr och år 2009 med 28,5 Mkr jämfört med gällande treårsbudget 0709 med anledning av senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges
Kommuner och Landsting, och att belopp för Skatteintäkter och statsbidrag
år 2010 skall tas upp med 2.791 miljoner kr,
18. att reserven för löne- och prisstegring skall räknas upp med 14,2
miljoner kr år 2008 och med 24,4 miljoner kr år 2009 jämfört med gällande
treårsbudget 07-09 och att samma reserv skall tas upp med 279 miljoner kr år
2010,
19. att kostnaderna för pensioner skall räknas upp med 8,0 miljoner kr år
2008 och med 11,2 miljoner kr år 2009 jämfört med gällande treårsbudget
07-09 och att dessa kostnader skall tas upp med 143 miljoner kr år 2010,
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20. att de finansiella kostnaderna netto skall räknas upp med 1,0 miljoner kr
år 2008 och med 2,5 miljoner kr år 2009 jämfört med gällande treårsbudget
07-09 och att dessa kostnader skall tas upp med 20,2 miljoner kr år 2010,
21. att intäkterna från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning skall tas
upp med 3,0 miljoner kr år 2010,
22. att den s k säkerhetsmarginalen skall slopas år 2007 och 2008 men
samtidigt tas upp med 3,4 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010,
23. att reserven för volym- och kvalitetsökning preliminärt skall tas upp
med 2,6 miljoner kr år 2008, med 4,1 miljoner kr år 2009 samt med 2,7
miljoner kr år 2010,
24. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2010 som för år 2009,
25. att anmoda nämnderna att i sina förslag till treårsbudget årligen sätta av
ett belopp motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader som en nämndens
säkerhetsmarginal och för att öka handlingsutrymmet under året,
26. att uppmana nämnder och styrelser att förbereda sina internbudgetar i så
god tid att beslut kan tas i respektive nämnd senast under december månad år
2007,
27. att berörda nämnder skall planera för byggstart av nytt stadsbibliotek
2009,
28. att tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen skall
intensifiera arbetet beträffande långsiktig utveckling av Verköhamnen och
tillhörande infrastruktur samt ta fram förslag på såväl erforderliga
investeringar som finansiering av dessa,
29. att kommunledningsförvaltningen per 2008-01-01 som teknisk justering
skall ramjustera mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen i enlighet
med genomförd förändring av organisationen avseende mark och
exploatering,
30. att kommunledningsförvaltningen per 2008-01-01 som teknisk justering
skall ramjustera mellan miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen
i enlighet med genomförd förändring av organisationen avseende
miljöstrateg och Agenda 21,
31. att upphandlingen av kommunkoncernens elförbrukning endast skall
bestå av s k grön el,
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32. att miljöförbättrande åtgärder vidtas som leder till såväl lägre
energiförbrukning som lägre kostnader,
33. att fri parkering införs från och med 2008-01-01 för
samtliga miljöklassade personbilar,
34. att tekniska nämnden ges i uppdrag att inom ramen för gällande budget
vidta nödvändiga åtgärder senast 2008-03-31 för att skapa ”Hälsans stig” i
enlighet med utredningen Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen,
35. att äldrenämnden i samband med års- och delårsbokslut skall redovisa
hur stor andel av schemalagd tid som utförs hos vårdtagaren i hemtjänsten,
samt
36. att varje förvaltning eller enhet omgående vidtar åtgärder för att
befintliga lokaler utnyttjas på ett optimalt sätt och därmed sänker sina
lokalkostnader.
samt följande tilläggsattsatser (numera numrerade i ordningsföljd):
37. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett
åtgärdsprogram i syfte att förbättra Karlskrona som kommun, där människors
kreativa förmåga tas tillvara och där tolerans och öppenhet präglar vårt
utvecklingsarbete,
38. att ge Affärsverken AB i uppdrag att aktivt arbeta för att det byggs
mindre fjärrvärmenät (sk. Närvärme) i de kommundelar som inte täcks av det
stora nätet,
39. att ge Barn- och Ungdomsnämnden i uppdrag att återkomma till
kommunfullmäktige med en utvärdering av den eventuella segregerande
effekt som friskolorna har på Karlskronas skolor,
40. att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att planera för lärlingsprogram för
vård och omsorgsyrkena med start höstterminen 2008,
41. att ge Karlskronahem AB i uppdrag att utreda möjligheten att bygga sk.
seniorlägenheter med hyresrätt samt
42 att verksamheten vid det sk. Möjligheternas Hus permanentas efter
projekttidens slut.
_____
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2003.360.760

§ 102
Revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för serveringstillstånd
Socialförvaltningen har i skrivelse den 8 maj 2007 lämnat yttrande angående
förslag till förändringar jämte förslag till beslut.
Socialnämnden har den 23 april 2007, § 51, beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att starköl maximalt 5,2 volymprocent
fortsättningsvis tillåts vid tillfällig servering till allmänheten vidare att
servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda villkor
och eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten. Nämnda
förändringar är infogade i Riktlinjer för serveringstillstånd.
Bakgrunden till förslaget är sammanfattningsvis följande.
Vid ansökan om tillfälligt servringstillstånd till allmänheten inför 2006-års
Sailevenemang framkom synpunkter från restauratörer i Karlskrona om att
tillåta en högre volymprocent för starköl än gällande ”Riktlinjer för
serveringstillstånd” vilka angav en volymprocent om 4,5.
Motivet för en högre volymprocent från restauratörerna var att utbudet var
begränsat samt att det fanns svårigheter att anskaffa starköl på plastflaska
med en volymprocent om 4,5. Dessutom ansågs att Blekinges kommuner
borde ha samstämmighet beträffande starkölets volymprocent vid tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten vid evenemang.
Socialnämnden beslutade den 24 april 2006 att under en prövotid (t o m
oktober månad 2006) för starköl tillåta en volymprocent om 5, 0 vid
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten. Genom ett ordförandebeslut
ändrades dock tidigare beslut av den 24 april 2006 till att tillåta servering av
starköl med maximalt 5,2 volymprocent. Socialnämnden fastställde
ordförandebeslutet interimistiskt vid sitt sammanträde den 28 augusti 2006.
Anledningen var svårigheter för restauratörerna på Sailevenemanget att få
leveranser av starköl som maximalt motsvarade 5,0 volymprocent. Den
vanligaste volymprocenten för starköl är 5,2.
En annan fråga är möjligheten att få servera starksprit till maten under
tillfälliga evenemang till allmänheten. Restauratörer i kommunen menar att
evenemang där nivån och kvaliteten på maten och serveringen håller en
högre kvalitet än vid t.ex. nuvarande Sailevenemang har efterfrågats och
kommer att efterfrågas och borde därför kunna ge möjlighet att tillhandahålla
servering av starksprit.. Servering skulle endast ske vid bordsservering.
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Det bör uppmärksammas att i nuvarande riktlinjer för tillfälliga
serveringstillstånd framgår att alkoholserveringen skall ingå i ett evenemang
som är seriöst och att det skall råda stor återhållsamhet när det gäller
ansökningar om serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang, som
riktar sig främst till ungdomar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 128, beslutat
föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att starköl maximalt 5,2 volymprocent fortsättningsvis tillåts vid tillfällig
servering till allmänheten samt
2. att servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda
villkor och eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten
Yrkande
Sofia Bothorp (mp) yrkar avslag på första attsatsen och bifall till attsats 2.
Ingrid Hermansson (c) med instämmande av Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bothorps
avslagsyrkande avseende attsats 1, och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Fullmäktige beslutar därefter i enlighet med
kommunstyrelsens förslag avseende attsats 2.

Kommunfullmäktige beslutar således
1

2

att starköl maximalt 5,2 volymprocent fortsättningsvis tillåts vid tillfällig
servering till allmänheten samt

att servering av starksprit är tillåten i undantagsfall och med särskilda
villkor och eventuella föreskrifter vid tillfällig servering till allmänheten.
_____
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2004.535.109

§ 103
Svar på motion om att införa rådslag
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005, § 4, av
Björn Gustavsson (mp) och Henrik Wachtmeister (mp). Motionärerna
föreslår att demokratin och engagemanget i kommunen skall stärkas genom
att så kallade rådslag införs. De föreslår också att rådslag skall genomföras
om fem procent av kommunens befolkning kräver det.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 juni 2005, § 98, att
återemittera ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 maj 2007 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut. I yttrande anförs bl.a. följande: Metoden
med kommunala rådslag är intressant för att stärka demokratin och öka
engagemanget bland medborgarna. Om metoden skall bli framgångsrik
måste det redan från början vara klart hur resultatet av ett rådslag ska
hanteras och därför bör det vara de demokratiskt valda förtroendemännen
som formulerar frågorna. Det är viktigt att rådslagen inte ställer olika grupper
mot varandra eller blir ett forum för missnöjesyttringar. Ett rådslag kräver
omfattande planering både vad gäller frågeställningar, tidplan och ekonomi.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 129,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ställa sig positiv till förslaget om att införa rådslag
2. att inför varje rådslag fatta särskilt beslut om handlingsplan och
finansiering
3. att avslå förslaget om att rådslag ska genomföras om fem procent (5 %)
av kommunens befolkning kräver det samt
4. att motionen härmed ska anses besvarad

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2006.341.866

§ 104
Svar på motion om utsmyckning av det offentliga rummet
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den16 juni 2005, § 98, av
Bo Löfgren (fp) och Inger Fölster (fp). Motionärerna anser det vara viktigt
att med ett offentligt konstverk påvisa kopplingen mellan marinens betydelse
och verksamhet i Karlskrona.
Kulturförvaltningen har med skrivelse den 12 april 2007 lämnat förslag till
svar på motionen.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 24 april 2007, § 39, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat.
Konkret föreslås i motionen konstverk som visar olika kopplingar mellan
yrkesgrupper i flottan och placering i stadsrummet, detta för att i det
offentliga rummet återspegla att Karlskrona är landets marinbas. Vidare
är syftet att även den ”enskilde flottisten” jämlikt kungar och andra
stadsbyggare förtjänar ett minnesmärke.
Kommentar från kulturförvaltningen är att ansvar för genomförandet ges
kulturförvaltningens tjänstemän via den gång som finns för framtagning av
offentlig konst det vill säga ett antal konstnärer väljs ut, inkommer med
skissförslag, en grupp sammanställs för urval.
Kulturförvaltningen kommer att lämna förslag till kulturnämnden hur
projektet skall kunna genomföras. Vidare skriver nämnden att det är
viktigt att poängtera att en kostnad för denna typ av verk kan beräknas till ca
200 tkr-400 tkr vilket måste tillföras kulturnämndens budget innan projekt av
denna storlek kan påbörjas.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 130,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunfullmäktige beslutar enligt kulturnämndens förslag samt
2. att motionen härmed skall anses besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2006.580.246

§ 105
Svar på medborgarförslag om namnbyte på Karlskrona kommun till
Karlskrona stad
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170, av Helge Lindquist. Förslaget innebär att Karlskrona kommun
ändrar sitt namn till att heta Karlskrona stad från och med den 1 juli 2007.
Kulturförvaltningen har med skrivelse den 17 april 2007 lämnat förslag till
svar på motionen varvid samråd skett med Informationsenheten bl.a. vad
avser begreppet stad i visioner, samverkan med privata och offentliga
institutioner, privat näringsliv och olika tillväxtfrågor.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 24 april 2007, § 38, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver bland annat.
Samråd har skett med informationsenheten i frågan. Redan idag sker i
marknadsföringssammanhang en betoning på staden Karlskrona för att
tydliggöra vårt varumärke. Kommunledningsförvaltningen har inlett ett
arbete som ska stärka varumärket Karlskrona. Varumärket Karlskrona skall
tydligare lyftas fram och på lång sikt ska den grafiska formen stärkas och
utvecklas. I takt med att världen blivit mindre och krymper måste begreppet
förändras. Det gäller Europa likaväl som globalt att profilering blir viktigare.
Vårt förslag är att inte genomföra den juridiska processen med att ändra
namn från kommun till ”begreppet stad”. Vi ser vikten av att
marknadsmässigt förändra, förstärka samt bygga varumärket Karlskrona och
ser fram emot den utvecklingen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 131, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses besvarad.
Yrkande
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses besvarad.
____
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2005.632.106

§ 106
Svar på motion om medborgarkontrakt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005,
av Bo Löfgren (fp). Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag
att utarbeta förslag till medborgarkontrakt för att tydliggöra vilka krav
medborgarna kan ställa på den kommunala servicen. Syftet är att
medborgarna i Karlskrona ska kunna ställa krav på den kommunala servicen
och få klarhet i vilka garantier kommunen lämnar om kommunen inte
uppfyller sina åtaganden. Vidare ska medborgarkontraktet ge allmänheten
större kunskap om och inflytande över den kommunala servicen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 maj 2007 lämnat
yttrande och på uppdrag av kommunstyrelsen ordförande lämnat förslag till
beslut.
Kommunledningsförvaltningen skriver bland annat följande. Ett införande av
medborgarkontrakt i den form som motionären föreslår måste ses som ett
långsiktigt arbete. Det kräver resurser i form av tid arbetsinsatser och
omprioriteringar från alla medverkande – brukare, medborgare, politiker och
tjänstemän. Denna bedömning bekräftas av Svenska Kommunförbundets
utvärdering av Tjänstegarantiprojektet.
Ett utarbetande av medborgarkontrakt är så omfattande och varierande
beroende på kommunal verksamhet att det - i motsats till motionärens förslag
- inte är en uppgift för kommunstyrelsen. Medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden måste istället tas fram av berörda nämnder/förvaltningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 132, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, med den förändringen att
medborgarkontrakt för olika ansvarsområden successivt och senast den 1 juli
2008 ska tas fram av berörda nämnder/förvaltningar.
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på motionen.
Kent Lewén yrkar bifall till kommunstyrelsens majoritetsförslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Hanssons
avslagsyrkande. Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar att
att bifalla motionen, med den förändringen att medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden successivt och senast den 1 juli 2008 ska tas fram av berörda
nämnder/förvaltningar.
_____
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2007.38.609

§ 107
Svar på motion om skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och
ökat inflytande för barn och ungdomar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2007, § 5,
av Åsa Gyberg-Karlsson (v). Motionären vill att möjligheten att använda
skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och ökat inflytande för
kommunens barn och ungdomar skall utredas.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse den 18 april 2007 lämnat
yttrande jämte förslag till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 25 april 2007, § 60,
enhälligt beslutat i enlighet med barn- och ungdomsförvaltningens yttrande
att motionen skall anses besvarad och skriver sammanfattningsvis:
I motionen finns en önskan om att undersöka Skolportalen som ett verktyg
för ökad delaktighet och ökat inflytande för kommunens barn och ungdomar.
Systemet idag erbjuder en mängd variationer att som barn och ungdomar
aktivt vara med att påverka sitt kunskapande. I skolportalen ligger varje elevs
mailbox, vilket också medför möjligheter för kontakter med omvärlden vars
resultat sedan kan integreras i ett aktivt lärande. Det är denna väg eventuella
kontakter med övriga förvaltningar och bolag inom kommunen får göras. Ett
ansvar läggs på varje lärare att i sin undervisning knyta an till det
närsamhälle vi har. Skolportalen kan redan idag anses ha de funktioner och
möjligheter som motionären önskar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 133,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen i enlighet med barn- och ungdomsnämndens beslut skall anses
besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2006.136.534

§ 108
Svar på medborgarförslag om Bredband till alla byar och mindre
samhällen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Mats Palmgren. Förslagsställaren påpekar vikten av att även
innevånare i mindre samhällen, så som t.ex. Björkeryd, har/får tillgång till
Bredband. Förslaget innebär som det får förstås att dels göra kommunen
uppmärksam på problemet dels en uppmaning till kommunen om stöd i
frågan då förslagsställaren m.fl. inte erhållit gehör för sin begäran om
bredband hos bredbandsföretagen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2007 lämnat
förslag till yttrande jämte förslag till beslut. I yttrandet anförs följande.
Första fasen i utbyggnaden av bredband till mindre orter med statligt stöd i
Karlskrona inleddes med att entreprenaden gick ut på anbud i oktober 2003
och slutlevererades i januari 2006.
Utbyggnaden innebar en fiberanslutning av 33 telefonstationer, upprättande
av två microvågslänkar samt två operatörshotell. På två orter (Skärfa och
Ytterön/Hästholmen) erbjuds fiberanslutning slutkund. I övrig är det ADSL,
dvs. bredband via telefonjacket, från telefonstation fram till kund.
De resterande nio telefonstationerna som återstår att bygga ut i kommunen
ingår i fas två som snart är slutförd. De sista (Alvarsmåla, Blåningsmåla,
Bjurabygget, Buggemåla och Ledja) kommer att anslutas senast den 30/11
2007.
Detta innebär att under året kommer samtliga telefonstationer på mindre orter
i Karlskrona att kunna erbjuda bredband via ADSL.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 juni 2007, § 134,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

20 juni 2007
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§ 109
Frågor
Patrik Hansson (s) avstår fråga som ställdes till Tommy Olsson (kd) på
fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007.
--------Christina Mattisson (s) frågar kommunalrådet Tommy Olsson (kd) om varför
frågan om enzonstaxa för barn och ungdomar inte togs upp vid länstrafikens
ägarsamråd som hölls den 23 maj 2007.

Kommunfullmäktige beslutar
att frågan får ställas.
Tommy Olsson (kd) besvarar frågan.
_____

20 juni 2007

Akten

43

2007.285.730

§ 110
Svar på interpellation angående om vårdtagare som tecknat avtal med
privata vårdföretag kan känna sig trygga med anledning av möjligt
uppsägningsförfarande
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj
2007, § 74, och var ställd till Handikappsnämndens ordförande Karin
Landqvist (kd) av Lena Ryge (s).
Karin Landqvist (kd) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 11 juni 2007 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Lena Ryge (s), Karin Landqvist (kd) jämte Kent Lewén (fp)
och Patrik Hansson (s).
_____

20 juni 2007
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§ 111
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för vårens arbete och önskar alla
en avkopplande och trevlig sommar.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Peter Glimvall (m) tackar presidiet
och tillönskar ordföranden en trevlig och skön sommar.
____

30 augusti 2007

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2007.
§ 112 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 113 Kommunala val
§ 114 Anmälningsärenden
§ 115 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 116 Avskriven motion
§ 117 Revidering av bilaga 1 till miljöbalktaxan
§ 118 Förslag från arvodesberedning avseende nya arvoden
§ 119 Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006
§ 120 Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete
§ 121 Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet
§ 122 Avveckling av MFA Sydost AB
§ 123 Skolplan för utbildningsnämnden
§ 124 Detaljplan för Jämjö 6:1 m.fl. Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 125 Mark- och exploateringsavtal avseende Jämjö 6:1 m.fl., K-na kommun
§ 126 Försäljning av fastighet Spaden 2, Karlskrona kommun
§ 127 Försäljning av del av fastigheten Jära Kulle 1 samt del av Karlskrona 6:50,
Karlskrona kommun
§ 128 Exploateringskalkyl för detaljplan för Munspelet 2 och 3, Spandelstorp,
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 129 Stadsmiljöförnyelse
§ 130 Förslag till yttrande angående motion Rehabilitering och medicinskt stöd vid
verksamhet.
§ 131 Svar på medborgarförslag angående Kost-Motion-Hälsoanläggning till Rosenholm
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§ 132 Svar på motion om att öka de anställdas valfrihet avseende pensionsavgångar och
sysselsättningsgrad
§ 133 Svar på motion angående konstgräsplan på Trossö
§ 134 Svar på motion angående folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande
§ 135 Svar på motion angående biljettkiosken i Vämöparken
§ 136 Svar på motion angående kristen tradition och svensk identitet
§ 137 Svar på tre medborgarförslag angående hundrastgård på Trossö och Rosenholm
§ 138 Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering/camping
§ 139 Svar på medborgarförslag om att moderbolaget till Affärsverken AB utfärdar
ägardirektiv att all rekrytering till Affärsverken AB ska ske via annonsering
samt att alla lediga platser i bolaget ska anmälas till Arbetsförmedlingen
§ 140 Svar på medborgarförslag angående parkering på Stortorget
§ 141 Svar på medborgarförslag om inköp av solmätare för att kunna mäta antal
soltimmar
§ 142 Svar på medborgarförslag att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation av nytt
statsbibliotek
§ 143 Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park
§ 144 Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive centralt
läge, Trossö
§ 145 Svar på medborgarförslag om 1700-tals sail.
§ 146 Frågor
§ 147 Inställt sammanträde
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 30 augusti 2007, kl.13.30-16.05

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Veronica Lahte (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s) kl 13.30-14.05 §§ 112-121, kl 14.10-16.05
§§ 123-147, jäv §§ 122
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gerthie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Annicka Engblom (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-13.50 §§ 112-117, kl 13.5516.05 §§ 119 -147, jäv §§ 118
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Peter Glimvall (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Camilla Brunsberg (m) kl 13.30-15.10 §§ 112-123

3

30 augusti 2007
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-15.40 §§ 112-140
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg- Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Lars Hildingsson (s) kl 14.05-14.10 §§ 122
Anita Seaberg (s)
Ola Bergqvist (s)
Emma B Henning (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Roland Löfvenberg (m) kl 13.50-13.55 §§ 118, kl 15.1016.05 §§ 124-147
Ulla Berg (sd)
Lena Hjorth (fp)
Peter Christiansson (fp) kl 15.40-16.05 §§ §§ 141- 147
Ulf Lundh (c)
Karin Landquist (kd)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Lars Hildingsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Eva Öhman (s)
Roland Löfvenberg (fp)
Karl-Gustaf Johansson (fp)
Peter Christensen (fp)
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Karl-Anders Holmquist (c)
Ulf Hansson (v)
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Peter Glimvall (m) och Yvonne Sandberg Fries (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 6 september 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 112- 147
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Peter Glimvall

Justeringsledamot ………………………………………………
Yvonne Sandberg -Fries

Övrigt

Det antecknas särskilt att det vid votering konstaterades att två så kallade dosor
vid omröstning inte fungerade varför ledamöterna Anna Ekström och Bengt
Lindström avgav sina röster muntligt i ärende § 123 och därefter har
voteringsprotokollet i enlighet med avgiven röst manuellt ifyllts.

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 september 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..

30 augusti 2007

Kommunala uppdrag
Akten

2007.33.102

§ 112
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Mikael Landberg (m) har i skrivelse daterad den 20 augusti 2007 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
2. Bengt-Åke Persson (kd) har i skrivelse daterad den 13 augusti 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 113
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Handikappnämnden
Ledamot Nils Johansson (sd) efter Per Henriksson.
Handikappnämnden
Ersättare Rose- Marie Larsson (sd) efter Nils Johansson.
Socialnämnden
Ledamot Per Henriksson (sd) efter Leif Cederhag.
Socialnämnden
Ersättare Vladimir Zunkovic (sd) efter Per Henriksson.
_____
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Akten

2006.499.700

§ 114
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Dom Länsrätten mål nr 110-07 Rotel 3.
B. Revisionsrapport, granskning av gatu- och vägunderhåll,
C. Protokoll, Bolagsstämma Blekingetrafiken AB 2007-06-15
.
D. Kallelse till extra bolagsstämma, Blekingetrafiken AB.
E. Protokoll, tekniska nämndens trafikutskott 2007-06-19 § 20.
F. Protokoll, utbildningsnämnden 2007-05-30 § 42.
G. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
H. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Socialnämnden.
I. Tackbrev från Halmstad kommun.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____
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Akterna

9

2007.405.511
2007.418.828

§ 115
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om förbjuden biltrafik under sommarmånaderna på del
av gator i centrala Karlskrona, av Stefan Lundin.
2. Medborgarförslag om mötesplatser utomhus med aktiviteter för äldre
Invånare, av Thomas Berg.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för yttrande.
______

30 augusti 2007

Akten

2005.175.230

§ 116
Avskriven motion
Carl-Göran Svensson (m) återkallade i skrivelse den 26 juli 2007 motion
angående tillåt uteserveringar året runt.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

11

2004.448.406

§ 117
Revidering av bilaga 1 till miljöbalktaxan.
Miljö- och byggandsnämnden har vid sammanträde den 16 maj 2007, § 182
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den reviderade
versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan.
Sedan senaste revideringen av miljöbalktaxan fastställdes av
kommunfullmäktige 2004-12-16 § 177 har en del problem uppmärksammats
som gör att tillsynen inte kan bedrivas med full effektivitet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa den reviderade versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

Arvodesberedningen
Akten

12

2007.216.024

§ 118
Förslag från arvodesberedningen avseende nya arvoden.
Jäv
Ledamot Sven-Otto Ullnér (m) anmäler jäv.
Ekonomisk ersättning till revisorer i AB Arena Rosenholm
Karlskrona kommuns revisorer har i en skrivelse inkommen till kommunen
2007-03-01 redovisat att arvode utgår till lekmannarevisorerna i Gullberna
Kommanditbolag, vilket är ett vilande bolag utan verksamhet. Samtidigt
utgår inget arvode till lekmannarevisorerna i AB Arena Rosenholm, vilket är
bolag som är i aktiv verksamhet.
Mot denna bakgrund har revisorerna i skrivelse föreslagit att förhållandena
skall till att arvode skall utgå till lekmannarevisiorerna i AB Arena
Rosenholm och att arvode inte skall utgå till lekmannarevisorerna i
Gullberna Kommanditbolag. Vidare har revisorerna föreslagit att
arvodesnivå för revisorerna i AB Arena Rosenholm fastställts till samma
nivå som nu gäller i Gullberna kommanditbolag 14 105 kronor (0,35 x
basbelopp)
Ekonomisk ersättning till styrelseledamöter i Aktiebolaget Arena Rosenholm.
Enligt beslut vid bolagsstämma för Aktiebolaget Arena Rosenholm
Karlskrona skall det utgå ersättning till bolagets styrelseledamöter enligt
Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Med
anledning härav har framkommit att det föreligger ett behov av förtydligande
vad gäller dessa ledamöters rätt till ersättning.
Ekonomisk ersättning till förtroendevald.
Jan Lennartsson har till arvodesberedningen inkommit med en framställan
om att erhålla ett särskilt arvode för sitt uppdrag som ordförande i
styrgruppen för nytt stadsbibliotek i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har den 14 augusti 2007, § 153, beslutat för egen del att
avslå Jan Lennartssons framställan om arvode.

30 augusti 2007
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 153,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att revisorerna i Arenabolaget Rosenholm skall vara berättigade till ett
arvode om 0,35 basbelopp, under förutsättning att erforderliga medel kan
anvisas för finansiering av detta arvode, samt
2. att ledamöterna Aktiebolaget Arena Rosenholm med verkan från och
med 2007-01-01 skall vara berättigade till ersättning enligt §§ 33 och 8 i
Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Berörd nämnd
Ekonomienheten
Akten

14

2007.321.701

§ 119
Ansvarsfrihet för vårdförbundet Blekinges direktion för år 2006.
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter att ha granskat
årsredovisningen för år 2006 översänt den tillsammans med
revisionsberättelsen för fullmäktiges beslut om direktionens ansvarsfrihet.
Revisorerna å sin sida tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att
direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 juli 2007 lämnat
yttrande och förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 154,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år 2006.
Ingela Abramsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Akten

15

2002.533.760

§ 120
Revidering av handlingsplan för drogförebyggande arbete.
Socialnämnden har vid sammanträde den 18 juni 2007, § 82 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
reviderad handlinsplan för det drogförebyggande arbete 2007-2010.
På kommunstyrelsens allmänna utskott den 7 augusti 2007, föreslår Christina
Mattisson (s) kompletteringar gjorda i fetstil/kursiv text, enligt följande;
Under rubriken 2. Åtgärder för att minska efterfrågan av alkohol och droger
Effektmål
• Stor återhållsamhet ska råda när det gäller ansökningar om
serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller evenemang
som riktar sig till främst ungdomar.
Ansvar:
Socialnämnden
Samverkan: Idrotts- och fritidsnämnden samt Arena bolaget
Tidplan:
Kontinuerligt
Effektmål
• Då idrottsevenemang förekommer i kommunens idrottslokaler skall
dessa vara fria från alkohol- och droger.
Ansvar:
Idrotts- och fritidsnämnden
Samverkan: Tekniska nämnden, föreningslivet, Arena bolaget
Tidplan:
Löpande under året
Under rubriken 4. Vård, behandling, stödinsatser
Effektmål
• Gravida kvinnor som har ett missbruk eller kvinnor som lever med en
man som har missbruksproblem, ska få stöd och behandling utifrån
antagen behandlingsplan. Samverkan i graviditet ges också som stöd
i form av uppföljning av barnen upp till två år. Barn och ungdomar
som lever med missbrukande föräldrar skall få stöd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 155,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att antar socialnämndens förslag till reviderad Handlingsplan för det
Drogförebyggande arbete 2007-2010, med föreslagna ändringar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Berörd nämnd
Ekonomienheten
Akten

16

2007.203.106

§ 121
Nytt avtal med Landstinget om FoU-verksamhet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 28 mars 2007, § 37 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att under förutsättning att övriga kommuner i
Blekinge fattar sammalunda beslut, godkänna förslag till avtal med
Landstinget Blekinge avseende gemensam FoU-verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 156,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att för Karlskrona kommuns räkning- under förutsättning att övriga
kommuner i länet fattar samma beslut- godkänna upprättat förslag till avtal
med landstinget Blekinge avseende gemensam FoU-verksamhet under åren
2007 och 2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Handläggaren
Ekonomienheten
Akten

17

2007.300.107

§ 122
Avveckling av MFA Sydost AB.
Jäv
Ledamot Percy Bloom (s) anmäler delikatessjäv och lämnar lokalen.
Styrelsen har i särskild skrivelse tillskrivit kommunen beträffande dess syn
om hur ägarna ser på det framtida ägandet av MFA Sydost AB, för att kunna
påbörja en ev. avvecklingsprocess av bolaget och dess koncern.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 6 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att då värdet är fastställt återkomma till ägarna för slutgiltigt beslut om
eventuell försäljning, samt
2. att delegera slutligt beslut om försäljning av kommunens andel till
kommunstyrelsens allmänna utskott.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Utbildningsnämnden

18

2007.0396.610

§ 123
Skolplan för utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 juni 2007, § 52 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till ny
skolplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 158,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta utbildningsnämndens förslag till ny skolplan.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp) och Richard Jomshof (sd)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till skolplan.
Eva-Marie Malmgren (s), Patrik Hansson (s), Christina Mattisson (s) och
Günter Dessin (v) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till skolplan.
Eva Strömqvist (s) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
socialdemokraternas förslag. Kommunfullmäktige finner att man beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag rösta ja, den som vill biträda socialdemokraternas
förslag rösta nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och 2 frånvarande att
anta kommunstyrelsens förslag till skolplan. voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige har således beslutat
att anta utbildningsnämndens förslag till ny skolplan.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

19

2006.104.214

§ 124
Detaljplan för Jämjö 6:1 mfl Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2007, § 219
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Jämjö 6:1
m fl.
Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt område för boende och
förskola. Inom den norra delen av området planeras 15 privata tomter för
enbostadshus i 1-1 ½ våning. Ambitionen är att seniorer i ett första skede
skall ges företräde till tomterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Jämjö 6:1 m fl.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

20

2007.358.251

§ 125
Mark- och exploateringsavtal avseende Jämjö 6:1 m. fl, Karlskrona
kommun.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 25 juni 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och Skillingenäs
AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 160,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun
och Skillingenäs AB.
Patrik Hansson (s) ställer en fråga angående lokaliseringen för
förskoleverksamheten Virvelvinden
Kent Lewén (fp) svarar att Virvelvindens verksamhets ska flytta dit.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

21

2007.374.253

§ 126
Försäljning av fastighet Spaden 2, Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 3 juli 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja fastigheten
Spaden 2 till Kanonen Fastighets AB (org.nr 556488-3717) för en
köpeskilling om 855 300 kronor.
Företaget Kök och VVS i Karlskrona AB, med Hemma-Butiken, är beläget
på Gullbernavägen i Vedeby. Försäljningen är inriktad bl a på vitvaror, kök
och köksutrustning.
Företaget har ingen möjlighet att expandera i nuvarande förhyrda lokaler
utan önskar etablera i egna lokaler och har därför kontaktat kommunen om
att få köpa en tomt för att bygga en egen butik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 161,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att försälja fastigheten Spaden 2 till Kanonen Fastighets AB (org.nr 5564883717) för en köpeskilling om 855 300 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

30 augusti 2007

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

22

2007.400.253

§ 127
Försäljning av del av fastigheten Jära Kulle 1 samt del av Karlskrona
6:50, Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 24 juli 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att försälja del av
fastigheten Jära Kulle 1 och del av Karlskrona 6:50 till A Lindahls Möbler
AB (556144-8977) för en köpeskilling om 1 092 000 kronor.
Möbelvaruhus Mio har en enhet inrättad i Listerby och har sedan en tid sökt
alternativa lokaler för butiken. Intresse visades för Karlskrona kommun och
utvecklingen kring Järavägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 162,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att försälja del av fastigheten Jära Kulle 1 och del av Karlskrona 6:50 till A
Lindahls Möbler AB (556144-8977) för en köpeskilling om 1 092 000
kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

23

2007.401.251

§ 128
Exploateringskalkyl för detaljplan för Munspelet 2 och 3, Spandelstorp,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Tekniska förvaltningen hemställer med skrivelse den 3 juli 2007 att
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå erforderliga
7 297 500 kronor för exploateringen av ovannämnda område att senare
täckas av inflytande köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Tidigare gällande detaljplan i Spandelstorp angav flerbostadshusbebyggelse.
Efterfrågan på villatomter i kommunens tomtkö ledde till ett planförslag som
medgav stycketomter och vann laga kraft 2006-08-31. Planförslaget
upprättades i enighet med kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Området är beläget i Spandelstorp och nås från Musikgatan. I väst, öst och
söder begränsas området av naturmark. I norr begränsar kvarteret Munspelet
planområdet. Avseende markförhållanden ägs marken inom hela planen av
Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 163,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anslå erforderliga 7 297 500 kronor för exploateringen av ovannämnda
område att senare täckas av inflytande köpeskillingar och
anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

24

2007.370.311

§ 129
Stadsmiljöförnyelse
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 juni 2007, § 58 beslutat att
föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige att meddela
investeringstillstånd omfattande 7,6 mkr för genomförande av åtgärder på
Trossö i enlighet med redovisat förslag.
I syfte att i första hand skapa en attraktiv stadsmiljö med utökade vistelse,
fler mötesplatser och sammanhängande gångstråk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 164,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd omfattande 7,6 mkr för genomförande av
redovisade åtgärder på Trossö,
2. att hänskjuta finansieringen till budgetberedningen, samt
3. att man utreder och återkommer med förslag senast 2007-12-31 att
omvandla Borgmästaregatan till gågata.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

25

2005.222.776

§ 130
Förslag till yttrande angående motion Rehabilitering och medicinskt
stöd vid verksamhet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, av
Eva-Britt Dahlström. Motionären föreslår, för att nå de visioner och mål som
är uppsatta för Arena Rosenholm tillskapa medicinskt stöd i området för att
det ska bli mer komplett, samt att i samarbete med landstinget och
föreningslivet få till stånd FAR (fysisk aktivitet på recept).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs visionen för
Telenor Arena Rosenholmsområdet är att vi ska bli ledande inom idrott och
hälsa. Idrotten har haft en positiv utveckling sedan invigningen av arenan i
oktober 2005 och nu är det fokus på område hälsa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 165,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Eva-Britt Dahlström (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Idrott- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

26

2005.581.820

§ 131
Svar på medborgarförslag angående Kost-Motion-Hälsoanläggning till
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde i
november 2005, av Peter Christensson. Förslagsställaren anför att avsikten
med denna medborgarskrivelse är att lyfta fram ett förslag om att kommunen
utreder en komplettering av Vodafone Arena Rosenholm med ett Kostmotion-Hälsocenter.
Idrott- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 14 december 2005, § 68,
lämnat ett yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 166,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Handläggaren
Akten

27

2005.347.023

§ 132
Svar på motion om att ökar de anställdas valfrihet avseende
pensionsavgångar och sysselsättningsgrad.
Motionen väcktes på Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2005, §
85, av Jan Johansson (kd). Motionären uppdra åt kommunstyrelsen att
utarbeta övergripande anvisningar som på ett bättre sätt möjliggör för
kommunens förvaltningar och bolag att tillmötesgå de anställdas egna
önskemål om pensionsavgång och sysselsättningsgrad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 maj 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att möjligheten
till önskad sysselsättningsgrad redan finns i dag reglerad i vårt kollektivavtal.
Vad avser första delen av motionen med önskad pensionsavgång och flexibel
pensionsålder redan finns i Karlskrona kommun. Utöver detta så är också
motionärens tankar om att tillvarata äldre medarbetares kunskap och
erfarenhet tillgodosedda genom det mentorsprogram som startade hösten
2006 på Karlskrona kompetenscenter, KKC.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 167,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Jan Johansson (kd) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Idrott- och fritidsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

28

2006.395.821

§ 133
Svar på motion angående konstgräsplan på Trossö.
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 31 augusti 2006, § 111, av
Christina Mattisson (s) och Markus Alexandersson (s) . Motionären föreslår
att anlägga en multiidrottplats med konstgräs på Rosenfelts skolgård.
Idrotts- och fritidsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden har vid varsitt
sammanträde den 18 december 2006, § 67 respektive § 124, lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Barn- och ungdomsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen har i
skrivelse den 28 november 2006 respektive den 12 januari 2007 avgivit såväl
yttrande som beslutsförslag.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 30 januari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Vid sammanträdet den 6 februari 2007 i kommunstyrelsen så beslutar man
att återremittera motionen till barn- och ungdomsnämnden efter
överläggningar med andre vice ordförande.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 18 juni 2007, § 90,
beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
bifalla motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

29

2006.587.111

§ 134
Svar på motion angående folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november 2006, §
170, av Richard Jomshof (sd). Motionären framför att en folkomröstning
angående fortsatt flyktingmottagning till Karlskrona ska hållas där
kommuninvånarna tillåts säga ja eller nej till fortsatt mottagning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 februari 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs
att Sverige som nation har skrivit under internationella överenskommelser,
bl.a. FN-konventionen/Genèvekonventionen och andra åtaganden och
överenskommelser inom EU, och vi har en utlänningslagstiftning som
reglerar tillståndsfrågor för utlänningarnas vistelse i Sverige. I denna lag står
även skrivit vem som har rätt att söka asyl och få sitt ärende prövat enligt det
regelverk som finns i Sverige.
Beslutet fattas nationellt av folkvalda politiker och vår regering,
kommunerna har att följa dessa beslut. Om en kommun anser att besluten
som fattas nationellt är fel bör detta vara en fråga som kommunala politiker
och riksdagsmän behandlas nationellt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 170,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindbom (c), Eva-Marie Malmgren (s) och Patrik Hansson (s) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp(mp) yttrar sig.
Maria Persson (c) yttrar sig.

30 augusti 2007
Proposition och beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar.
att avslå motionen.
__________

30

30 augusti 2007

Kulturnämnden
Akten

31

2007.135.870

§ 135
Svar på motion angående biljettkiosken i Vämöparken.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Alf Ståhlborg (sd). Motionären framför att en arbetsgrupp tillsätts med
uppgift att utreda framtida placering och användning av biljettkiosken i
Vämöparken, samt att kiosken renoveras på ett pietetsfullt sätt.
Motionen har beretts av kulturnämnden den 29 maj 2007, § 51 och
kulturnämnden föreslår att motionen anses besvarad
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 25 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 171,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Barn- och ungdomsnämnden
Handläggaren
Akten

32

2007.126.610

§ 136
Svar på motion angående kristen tradition och svensk identitet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Richard Jomshof (sd). Motionären föreslår att Karlskrona kommun skriver in
i skolplanen att samtliga skolor är skyldiga att anordna traditionell kristen
skolavslutning för de elever som önskar.
Motionen har beretts av Barn- och ungdomsnämnden den 18 juni 2007, § 89
och av utbildningsnämnden den 20 juni 2007, § 51. Båda nämnderna föreslår
att motionen avslås.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 172,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén (fp), Anne-Louise Trulsson (m), Anna Ekström (fp), Patrik
Hansson (s) och Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sofia Bothorp (mp) yttrar sig.
Proposition och beslut.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs yrkande om bifall till motionen. Fullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_____

30 augusti 2007

Tekniska nämnden
Akten

33

2004.440.310
2004.519.310
2005.534.310

§ 137
Svar på tre medborgarförslag angående hundrastgård på Trossö och
Rosenholm.
Medborgarförslagen väcktes vid fullmäktiges sammanträde: den 27 oktober
2005, § 152, av Kerstin Bjerén Landeman, den 28 oktober 2004, § 132, av
Anita Björk samt den 16 december 2004 av Emma Lindmar, Martina
Bergqvist, Nina Steinbach och Henrik Lengstedt Förslagsställarna anför att
det på Trossö, förslagsvis Chapmansplan och Rosenholm skulle finnas
hundrastplats att tillgå.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2007, § 18, lämnat
förslag till yttrande och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har den 10 april 2007, § 97 beslutat att återremittera de tre
ärendena om hundrastplats för att tekniska nämnden ska återkomma med
förslag på hundrastgård inom centrala Karlskrona.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 juni 2007, § 53 föreslaget 4
platser inom Trossö, de föreslagna platserna är:
Dela av Chapmansplan, Västerudd- grönyta väster om Skepparegatans södra
del, Amiralitetsparkens- sydöstra del och del av grönyta vid Bredgatans
södra del.
Tekniska nämnden har för egen del beslutat att efter beslut i fullmäktige ta
kontakt med förslagsställarna för att informera om möjligheten till
självförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 173,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslagen om hundrastgård på Trossö och Rosenholm härmed
ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Tekniska nämnden
Akten

34

2005.425.514

§ 138
Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering/camping.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde 25
augusti 2005, § 106, av Mats Fagerlund. Förslaget är att det bör finnas en
billighetsvariant med uppställning av husbilar för uppkoppling av el, samt
toalett- och duschmöjlighet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 juni 2006, § 70, lämnat ett
yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat. Av yttrande framgår det att fem campingplatser i Blekinge erbjuds för närvarande en service som kallas Quick Stop,
däribland på Dragsö. Denna service vänder sig till de som nattetid kl 21.0009.00 vill sova tryggt, ladda batterierna, fylla på vatten och tömma latrin.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

35

2005.461.023

§ 139
Svar på medborgarförslag om att moderbolaget till Affärsverken AB
utfärdar ägardirektiv att all rekrytering till Affärsverken AB ska ske via
annonsering samt att alla lediga platser i bolaget ska anmälas till
Arbetsförmedlingen.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 22 september 2005, § 133, av Per
Björklund. Förslaget är att moderbolaget till Affärsverken AB utfärdar
ägardirektiv att all rekrytering till Affärsverken AB ska ske via annonsering
samt att alla lediga platser i bolaget ska anmälas till Arbetsförmedlingen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 29 juni 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. Av yttrandet framgår det att samtliga bolag
som Karlskonas kommun äger har i sina befintliga ägardirektiv följande
skrivning, Bolaget skall så långt som möjligt följa kommunfullmäktiges eller
kommunstyrelsens lagakraftvunna beslut avseende policy och andra styrande
dokument.
En kommunövergripande policy är på väg ut på remiss till samtliga förvaltningar och nämnder, bolag och fackliga organisationer. Till den är tagen så
gäller den bolagsspecifika policy för rekrytering som Affärsverkens AB:s
styrelse beslöt anta 2005-11-28. Den omsluter i alla väsentliga delar innehållet i ovan rubricerat medborgarförslag.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 175,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att besvara medborgarförslaget med ovanstående förslag till yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Tekniska nämnden
Akten

36

2006.421.315

§ 140
Svar på medborgarförslag angående parkering på Stortorget.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 31 augusti 2006, § 111, av AnnMarie Hedström. Förslaget är att kommunen skall anordna bilparkering
under Stortorget och därmed erhålla ett bilfritt torg.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 24 april 2007, § 30, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden skriver att det i nuläget inte är realistiskt med en bilparkering under Stortorget, med hänsyn till kostnaderna och det begränsade
utrymmet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 176,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

37

2006.443.840

§ 141
Svar på medborgarförslag om inköp av solmätare för att kunna mäta
antal soltimmar.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 28 september 2006, § 135, av
Peter Öjeskog. Förslaget är att kommunen köper in en mätare av soltimmar
och placerar på lämplig plats på Trossö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. Av yttrandet framgår det att under våren har en
dialog förts med SMHI om möjligheterna för att placera en solmätare i
Karlskrona. Förhoppningsvis kan vi ha någon form av solmätare på plats
nästa säsong.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta

att medborgarförslaget härigenom är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

Kulturnämnden
Akten

38

2007.99.880

§ 142
Svar på medborgarförslag att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation
av nytt statsbibliotek.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Filip
Issal. Förslaget är att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation av nytt statsbibliotek.
Kulturnämnden har vid sammanträde 29 maj 2007, § 50, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kulturnämnden skriver att arbetet med stadsbiblioteket i Karlskrona drivs av
en styrgrupp utsedd av kommunstyrelsen. Under 2007 arbetar styrgruppen
med en förstudie som innehåller lokalisering, vision och ett första lokalprogram. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förstudien
kommer arbetet under 2008 att fortsätta med planförutsättningar och hur en
arkitekttävling skall kunna genomföras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta ovanstående yttrande som svar på medborgarförslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

Berörda nämnder
Akten

39

2007.133.821

§ 143
Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Irene
Knutsson. Förslaget är ljusinstallation i Hoglands park året runt.
Idrott- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 juni 2007, § 47
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Idrott- och fritidsnämnden skriver att man har tittat på rubricerat medborgarförslag med utgångspunkt från sitt folkhälsouppdrag där följande konstateras.
Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö
samt också en metod för att undersöka hur människor använder och trivs i sin
närmiljö. Följande delmoment ingår
• Skötsel och underhåll
• Bebyggelsens och olika anläggningars utformning
• Stadsplanens utformning
• Det mänskliga livet
Trygghetsvandringar har genomförts i centrala Karlskrona och Hoglands
park då man tittat på delmomenten ovan.
I stadsmiljöprogrammet tas upp Hoglands park med knytning till
jämställdhet, estetik och trygghet med mål att öka tryggheten. Även
utglesning av vegetation tas upp.
Tekniska förvaltningen arbetar med en parkutredning vilken tar upp frågor
kring kulturhistoria, användningen, förnyelse och tryggheten av parkerna.
När det gäller ljusinstallation i Hoglands park behandlas denna fråga i den
utredning som nu görs av tekniska förvaltningen.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående yttrande över detta medborgarförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avge yttrande över medborgarförslag enligt vad som ovan anförts.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

30 augusti 2007

Berörda nämnder
Akten

40

2007.166.821

§ 144
Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive
centralt läge, Trossö.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Hans
Winberg. Förslaget är att ett allmänt kallbadhus, centralt läge- Trossö.
Idrott- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 juni 2007, § 46
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Idrott- och fritidsnämnden skriver att de positiva effekter som kan förstärka
Karlskrona som sjöstad kombinerat med olika möjligheter till ett attraktivt
och friskt liv kan förstärkas genom ett kallbadhus. Enligt forskning inom
folkhälsoområdet visas ett historiskt starkt samband mellan hälsa och
ekonomisk utveckling. En frisk befolkning innebär att fler kan arbeta. Friska
människor är mer kreativa och mer benägna att lära nytt. Detta tyder på att vi
måste bygga in fysisk aktivitet i vardagen och skapa bättre betingelser för
det.
En satsning i enlighet med förslagsställarnas tankar kan ge en skön
avkopplande och samtidigt aktiv tillvaro i centrala staden. En placering av ett
kallbadhus förutsätter en god samhällsplanering varför folkhälsorådet
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen
i kommande översiktsplanarbete bör titta på tänkbar plats för ett kallbadhus.
Kommunikationsmöjligheterna till ett kallbadhus bör studeras liksom bästa
möjliga läge i relation till vattenkvalitet, vind, strand- och
vattenförutsättningar i övrigt.
Att finansiera en anläggning av denna art bör kunna ske privat eller inom
ramen för offentlig och privat samverkan så kallad OPS - lösning.
Samråd med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har
skett angående detta medborgarförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avge yttrande över medborgarförslag enligt vad som ovan anförts.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

30 augusti 2007

Handläggare
Akten

41

2007.93.843

§ 145
Svar på medborgarförslag om 1700-tals sail.
Medborgarförslaget väcktes på fullmäktige 29 mars 2007, § 31, av Tanja
Rebel. Förslaget är att slå ihop 1700-tals veckan med sailet och skapa ett
1700-tals sail.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juli 2007 lämnat
yttrande jämte beslutsförslag. Av yttrandet framgår det att förslagsställarens
tankar överensstämmer med den vision som nu finns för Sail Karlskrona mot
2009. Målet är att göra sail Karlskrona 2009 till ett evenemang med Världsarvet i fokus där vår marina historia gestaltas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 14 augusti 2007, § 181,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härigenom är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

30 augusti 2007

42

§ 146
Frågor
1. Magnus Johansson (s) har anmält en fråga till jämställdhetskommitténs
ordförande Inga Lill Siggelsten Blum (kd), men Inga Lill är inte närvarande
så får frågan kommer att ställas på nästa sammanträde.
2. Patrik Hansson (s) frågar kommunalrådet Kent Lewén (fp) om det stod att
Tullskolan skulle stängas på de flygblad som delades ut veckan innan valet
2006.
Kent Lewén (fp) svarar.
_____

30 augusti 2007

43

§ 147
Inställt sammanträde.
Ordförande meddelar att sammanträdet med kommunfullmäktige är inställt
den 27 september 2007 på grund av för få ärenden.
__________

25 oktober 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007.
§ 148 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 149 Kommunala val.
§ 150 Anmälningsärenden.
§ 151 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 152 Avskriven motion.
§ 153 Nya riktlinjer för introduktionsersättning.
§ 154 Förslag till tillägg till överenskommelse mellan staten genom Migrationsverket och
Karlskrona kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
§ 155 Ändring av gällande hamnordning.
§ 156 Utbyggnad av cirkulationsplats Ankaret.
§ 157 Försäljning av skogsfastighet Dragdö 1:21.
§ 158 Besvarande av förfrågan om vidare ansökan om biosfärkandidatområde för Blekinge
skärgård och kust.
§ 159 Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
§ 160 Försäljning av del av Verkö 3:25.
§ 161 Förslag till skolplan 2007-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
§ 162 Svar på motion angående låt invandrarna bli en resurs i skolan.
§ 163 Svar på motion angående strategiskt beslut om grönnområden.
§ 164 Svar på motion angående marint center på före detta Rosenholmsvarvet.
§ 165 Svar på motion angående stöd till brottsofferjouren.
§ 166 Svar på medborgarförslag angående att bevarar Karlskronas enda kvarvarande
spårvagnsstolpe.
§ 167 Svar på medborgarförslag angående anläggande/inrättande av plats för trädgårdsavfall
på Hasslö.
______

25 oktober 2007

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 oktober 2007, kl.13.30-17.03

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s) kl 14.30-17.03 §§ 155- 167
Eva-Marie Malmgren (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Angela Sandström (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Markus Alexandersson (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m) jäv § 157
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m) kl 15.00-17.03 §§ 157- 167
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m) kl 13.30-16.55 §§ 148-161
Carl-Göran Svensson (m)
Jan Lennartsson (m) jäv § 157
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)

2
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Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-16.55 §§ 148-161
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp) kl 13.30-15.25 §§ 141-157
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg- Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Rosita Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ewa Öhman (s)
Richard Jönsson (s)
Anita Seaberg (s)
Emma B Henning (m)
Peter Graucob (m)
Birgitta Gamelius (m) kl 13.30-15.00 §§ 148-156, kl 16.5517.03 §§ 162-167
Bengt Lindström (m) kl 13.30-16.55, §§ 148-162
Bengt Fröberg (m) kl 15.00-15.25 §§ 157, kl 16.55-17.03
§§ 163-167
Roland Löfvenberg (m) kl 15.00-15.25 §§ 157
Ulla Berg (sd)
Bo Löfgren (fp)
Lena Hjorth (fp) kl 16.55-17.03 §§ 162-167
José Espinoza (mp) kl 15.25-17.03 §§ 158- 167

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johnsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Birgitta Gamelius (m)
Peter Christensson (fp)
Lena Hjorth (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c)

25 oktober 2007
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Karin Månsson (kd)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson(v)
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anna Ottosson (m) och Börje Nilsson (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 1 november 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 148-167
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Anna Ottosson

Justeringsledamot ………………………………………………
Börje Nilsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 november 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..

25 oktober 2007

Kommunala uppdrag
Akten

5

2007.33.102

§ 148
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Erik Härstedt (mp) har i skrivelse daterad den 24 oktober 2007 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
2. Chatarina Holmberg (s) har i skrivelse daterad den 19 oktober 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i äldrenämnden.
3. Daniel Jusinski (kd) har i skrivelse daterad den 2 oktober 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.
4. Lena Åberg (s) har i skrivelse daterad den 2 oktober 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
5. Carl Emanuel Mark (kd) har i skrivelse daterad den 20 september 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
6. Lucie Granlund (s) har i skrivelse daterad den 12 september 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

25 oktober 2007

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 149
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Joakim Ekberg (m) efter Mikael Landberg.
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ersättare Emma B Henning (m) efter Mikael Landberg.
Kulturnämnden
Ersättare Johannes Chen (kd) efter Carl Emanuel Mark.
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamot Jan Spjut (kd) efter Bengt-Åke Persson.
Region Blekinge
Ersättare Roland Löfvenberg (m) efter Mikael Landberg.
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Johanna Ullman Nilsson (kd) efter Daniel Jusinski.
Handikappnämnden
Ersättare Suada Keran (s) efter Per-Anders Nygård
_____
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Akten

7

2006.499.700

§ 150
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2007-09-12 mål nr 3115-07.
B. Länsstyrelsen Blekinge Län, beslut 2007-09-21, detaljplan för Jämjö 6:1 m fl
i Karlskrona kommun.
C. Miljö- och byggnadsnämnden 16 augusti 2007 § 260, begäran om ändring av
detaljplan för del av Bastasjö, Avelsgärde 1:3 m fl Karlskrona kommun,
Blekinge Län.
D. Miljö- och byggnadsnämnden 16 augusti 2007 § 261, Detaljplan för del av
Karlskrona 6:50 m fl (Järavägen) Karlskrona kommun, Blekinge Län.
E. Handikappnämnden 25 september 2007 § 60, personalbokslut tertial 2.
F. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
H. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Handikappnämnden.
I. SKL:s ordinarie kongress den 13-14 november 2007
J. Sammanträdesplan år 2008 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
utskott.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____

25 oktober 2007

Akterna

8

2007.486.312
2007.496.611
2007.498.550
2007.484.455
2007.485.312
2007.467.312
2007.455.739
2007.547.139
2007.542.730
2007.534.611
2007.553.214
2007.544.730
2007.536.460
2007.503.023
§ 151
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om cykel och gångväg Dragsö-Långö, av Filip Issal
2. Medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela kommunen,
av Göran Hallström.
3. Medborgarförslag om Sandhamns hamns framtida användning, av Jan
Kindberg.
4. Medborgarförslag om att container för självplock vid Bubbetorps
återvinningsstation, av Filip Issal.
5. Medborgarförslag om cykelväg Rödeby-Telenor Arena Karlskrona, av
Filip Issal.
6. Medborgarförslag om att den gamla banvallen för östra Blekinge järnväg
mellan Jämjö och Brömsebro görs i ordning som cykelväg, av Roland
Andersson.
7. Medborgarförslag om seniorbostäder, av Sone Persson, Eva Nilsson och
Göran Sjösvärd.
8. Medborgarförslag om bilandet av invandrarrådet i Karlskrona kommun,
av Emina Cejvan.
9. Medborgarförslag om inrättande av ny tjänst inom hemtjänsten, av
Gunnar Blomqvist.
Forts

25 oktober 2007
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag

10. Medborgarförslag om föräldrarnärvaro i skolan, av Sven-Olof Persson.
11. Medborgarförslag om att upphäva detaljplanen för kv Axel 1
(Gasverkstomten), av Tanja Rebel.
12. Motion om terapihundar inom äldreomsorgen, av Richard Jomshof (sd).
13. Motion om att låta biblioteken fungerar som ”demokratiska oaser”, av
Richard Jomshof (sd).
14. Motion angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten, av
Richard Jomshof (sd).
15. Motion om inrättande av kommunal tjänst som marinbiolog, av Richard
Jomshof (sd).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
yttrande.
______

25 oktober 2007 10

Akten

2006.163.455

§ 152
Avskriven motion
Tommy Olsson (kd) återkallade i skrivelse den 6 september 2007 motion
angående öppettider på Bubbetorps avfallsanläggning.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______

25 oktober 2007 11

Näringslivsenheten
Socialförvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Idrott- och fritidsförvaltningen
Flyktingintroduktionen
Ekonomienheten
Akten

2004.331.130

§ 153
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
Ansvaret och introduktionen för flyktingar övergick 2004.09.01 från
socialförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Verksamheten
finansieras av den schablonersättning som Karlskrona kommun erhåller från
integrationsverket. Arbetet styrs av lagar och förordningar, samt av de
beslutade planer och riktlinjer som tagits fram av kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen äger uppdraget att ta fram nytt förslag till
riktlinjer för introduktionsersättningen för flyktingar, med ambitionen att
tiden för introduktionen ska sammanfalla med den statliga utbetalningen.
Dessutom se över ansvarsfördelning mellan förvaltningar och myndigheter
samt ge förslag till snabbare introduktion i vårt samhälle.
De föreslagna riktlinjerna för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar kommer att påbörjas den 1 januari 2008.
Sammanfattning förslag i sex punkter;
• Avgränsning av tid,
• Tydligt ansvar,
• 30 månader i snitt,
• Snabbare och bättre,
• Bättre samordning, samt
• Resultat och återkoppling.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde 21 augusti 2007 tillstyrkt förslaget
till nya riktlinjer för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens
arbetsuppgifter och ansvar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 september 2007 § 189,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att introduktionstiden och introduktionsersättningen sammanfaller i tid, 24
månader plus ankomstår,
Forts

25 oktober 2007 12

§ 153 forts
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
2. att 10 % av schablonersättningen för barn i grundskoleåldern utbetalas till
barn och ungdomsförvaltningen. Ersättningen är avsedd för den merkostnad
som barn och ungdomsförvaltningen har för flyktingbarn med särskilda
behov. All övrig generell transferering mellan kommunledningsförvaltningen
och andra förvaltningar gällande kostnader för flyktingar upphör,
3. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för snabbare introduktion på arbetsmarknaden,
4. att kommunledningsförvaltningen samordnar en arbetsgrupp med
representanter från olika förvaltningar med uppdrag att göra en första
validering och bedömning av inkomna flyktingar. Samt utreder möjligheten
att tillskapa värd-/mentorfamiljer till varje flykting,
5. att flyktingintroduktionen har hela ansvaret för inkomna flyktingar,
oavsett individernas status och därmed ansvarar för rehabilitering, vård och
introduktion, samt
6. att flyktingintroduktionen återkopplar resultatet till näringslivsutskottet.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning
och flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till nya
riktlinjer för introduktionsersättning och flyktingintroduktionens
arbetsuppgifter och ansvar.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att introduktionstiden och introduktionsersättningen sammanfaller i tid, 24
månader plus ankomstår,
2. att 10 % av schablonersättningen för barn i grundskoleåldern utbetalas till
barn och ungdomsförvaltningen. Ersättningen är avsedd för den merkostnad
som barn och ungdomsförvaltningen har för flyktingbarn med särskilda
behov. All övrig generell transferering mellan kommunledningsförvaltningen
och andra förvaltningar gällande kostnader för flyktingar upphör, forts
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§ 153 forts
Förslag till nya riktlinjer för introduktionsersättning och
flyktingintroduktionens arbetsuppgifter och ansvar.
3. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för snabbare introduktion på arbetsmarknaden,
4. att kommunledningsförvaltningen samordnar en arbetsgrupp med
representanter från olika förvaltningar med uppdrag att göra en första
validering och bedömning av inkomna flyktingar. Samt utreder möjligheten
att tillskapa värd-/mentorfamiljer till varje flykting,
5. att flyktingintroduktionen har hela ansvaret för inkomna flyktingar,
oavsett individernas status och därmed ansvarar för rehabilitering, vård och
introduktion, samt
6. att flyktingintroduktionen återkopplar resultatet till näringslivsutskottet.
___________

25 oktober 2007 14

Näringslivsenheten
Flyktingintroduktionen
Akten

2007.90.133

§ 154
Förslag till tillägg till överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.
Karlskrona kommun har i vart fall ett avtal sedan 1997-01-01 om mottagande
av flyktingar och andra skyddsbehövande om högst 100 flyktingar per år.
Avtalet gäller ett år i taget fram tills endera parten säger upp avtalet.
Med anledning av att ansvaret för tecknande av avtal med kommunerna har
övergått till Migrationsverket från Integrationsverket, finns behov av ett
tillägg till tidigare avtal.
Överenskommelsen utökas i tid och får tidigast sägas upp för upphörande
2009-12-31.
Om Karlskrona kommun träffar en överenskommelse med Migrationsverket
om flyktingmottagande för åren 2007-2009 utgår extra ersättning i
engångsbelopp under dessa år till Karlskrona kommun med 10 000 kronor
per person och år.
Näringslivsutskottet har vid sammanträde 18 september 2007 tillstyrkt
förslaget till tillägg avseende överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 § 201,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att teckna ett tilläggsavtal mellan Migrationsverket och Karlskrona kommun
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, som tidigast får
sägas upp till upphörande 2009-12-31.
Yrkanden
Mats Lindbom (c), Mats Johansson (s) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till tillägg till överenskommelse mellan Staten
genom Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till
överenskommelse mellan Staten genom Migrationsverket och Karlskrona
kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Forts
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§ 154 forts
Förslag till tillägg till överenskommelse mellan Staten genom
Migrationsverket och Karlskrona kommun om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att teckna ett tilläggsavtal mellan Migrationsverket och Karlskrona kommun
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande, som tidigast får
sägas upp till upphörande 2009-12-31.
_________

25 oktober 2007 16

Tekniska nämnden
Akten

2007.454.003

§ 155
Hamnordning.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 62 beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att anta ny hamnordning enligt upprättat
förslag daterat 10 juli 2007.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 § 203,
föreslaget kommunfullmäktige besluta
att anta ny hamnordning enligt förslag daterat 10 juli 2007.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Tekniska nämnden
Akten

2007.450.251

§ 156
Utbyggnad av cirkulationsplats Ankaret.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad 2007-09-06 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal
mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona Mejeristen, C/O IBI Sverige
AB, rörande cirkulationsplats Ankaret.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 19 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 § 204,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att godkänna bilagda förslag till exploateringsavtal mellan Karlskrona
kommun och AB Karlskrona Mejeristen, C/O IBI Sverige AB, rörande
cirkulationsplats Ankaret,
2. att bevilja omedelbart investeringstillstånd, samt
3. att hänskjuta finansieringen av löpande drifts- och kapitalkostnader till
budgetberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 oktober 2007 18

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2007.443.253

§ 157
Försäljning av skogsfastighet Karlskrona Dragdö 1:21
Karl-Gösta Svenson (m) och Lennartsson (m) anmäler jäv.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att försälja skogsfastigheten
Dragdö 1:21. Under sommaren har fastigheten, som omfattar ca 287 hektar
skogsmark, utbjudits till försäljning.
Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare och genomförts medelst
öppet anbudsförfarande följt av slutförhandling.
Enligt upprättat förslag till köpeavtal föreslås fastigheten försäljas till den
högsta anbudsgivaren, Lindparkens intressenter AB, Karlskrona, för totalt
20 400 tkr.
Det bokförda värdet på skogsmarken uppgår till 4 200 tkr, vidare avgår 391
tkr till mäklararvode. Resterande 15 809 tkr utgör försäljningsvinst.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 2 september 2007 tillstyrkt
förslaget till försäljning av skogfastighet Karlskrona Dragdö 1:21.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 § 205,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastigheten Dragdö 1:21, överlåtes och försäljes till Lindparkens
intressenter AB (556655-6188), Lumavägen 2, 371 47 Karlskrona, för en
total köpeskilling på 20 400 000 kr.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Percy Blom (s), Günter Dessin (v), Marcel Abedini (mp) och Christina
Mattisson (s) yrkar avslag till försäljningen av skogsfastighet Dragdö 1:21.
Tommy Olsson (kd) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Percy
Bloms, Günter Dessin, Marcel Abedini och Christina Mattissons
avslagsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 157 forts
Försäljning av skogsfastighet Karlskrona Dragdö 1:21
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda avslagsyrkandet
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 34 nej-röster att anta
kommunstyrelsens förslag till försäljning av fastigheten Dragdö 1:21.
voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Börje Nilsson (s), Rosita
Persson (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren
(s), Claes- Urban Persson (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid
Trossmark (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s),
Laila Karlsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström, Eva Öhman (s),
Mats Johansson (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson (s), Anita Seaberg
(s), Oscar Dyberg (s), Ulla Ohlsson (s), Roland Andréasson (s), AnnCharlotte Svensson (s), Markus Alexandersson (s), Birgitta Möller (s), Sune
Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Günter Dessin (v), Åsa GybergKarlsson och Marcel Abedini (mp).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastigheten Dragdö 1:21, överlåtes och försäljes till Lindparkens
intressenter AB (556655-6188), Lumavägen 2, 371 47 Karlskrona, för en
total köpeskilling på 20 400 000 kr.
___
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Handläggaren
Näringslivsenheten
Akten

2007.438.430

§ 158
Besvarande av förfrågan om vidare ansökan till biosfärkandidatområde
för Blekinge skärgård och kust
I januari 2006, Ks 2006.490.430, tog kommunstyrelsen beslut att Karlskrona
kommun skall delta i en förstudie kring inrättande av ett biosfärområde i
Blekinge Skärgård.
Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling med
huvudfunktionerna att bevara, utveckla och stödja. Ordet biosfär betyder allt
levande på jorden och den miljö det lever i, samspelet mellan människan och
miljön. Ett område utnämns till biosfärområde av UNESCO, FN’s organ för
utbildning, vetenskap och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett
modellområde där insatser fokuseras på att främja samhällsutveckling,
naturvård och utveckling av forskning och utbildning. Lokal samverkan är
grunden! Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är
varje biosfärområde unikt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 september lämnat
yttrande och beslutsförslag
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 206,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun ställer sig positiv till medverkan i
biosfärprocessen, samt
2. att Karlskrona kommun ansöker om att ”Blekinge skärgård och kust” blir
ett kandidatområde.
Yrkanden.
Sofia Bothorp (mp) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun ställer sig positiv till medverkan i
biosfärprocessen, samt
2. att Karlskrona kommun ansöker om att ”Blekinge skärgård och kust” blir
ett kandidatområde.
_____
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Ekonomienheten
Akten

2007.8.042

§ 159
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2007 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets
budgetutfall och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 207,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga förvaltningar att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har,
2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att göra vad man kan för att undvika budgetöverskridelse 2007,
och om att omgående vidta åtgärder för att undvika att det blir negativ
obalans i budget 2008 med anledning härav, samt
3. att för 2007 utöka äldrenämndens investeringsram med 500.000 kr, och att
de tillkommande kapitalkostnaderna skall rymmas inom givna ramar.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 juni 2007, § 52 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till ny
skolplan.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet utgår och kommer att behandlas på kommunfullmäktiges
sammanträde den 28-29 november 2007.
___
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Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2007.475.108

§ 160
Försäljning av del av Verkö 3:25
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad 2007-09-20 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att godkänna och underteckna bilagda
köpekontrakt varigenom kommunen säljer ett område om ca 8500 kvm av
Verkö till Depå 1 AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 208,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna och underteckna bilagda köpekontrakt varigenom kommunen
säljer ett område om ca 8500 kvm av Verkö till Depå 1 AB (554724-6672),
under namnändring till Michano kontorsfastigheter AB, för en köpeskilling
om 2 500 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2007.456.610

§ 161
Förslag till skolplan 2007-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti 2007,
§ 105 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta barn- och
ungdomsnämndens förslag till skolplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 209,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till skolplan.
Yrkanden
Jan-Olof Pettersson (fp), Johan Elofsson (m), Richard Jomshof (sd) och Kent
Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (v), Jeanette Pettersson (s), Patrik Hansson (s),
Christina Mattisson (s), Magnus Johannsson (s), Markus Alexandersson (s),
yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag till skolplan.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
socialdemokraternas och vänsterns förslag. Kommunfullmäktige finner att
man beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda socialdemokraternas
och vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och 2 frånvarande att
anta kommunstyrelsens förslag till skolplan. voteringsprotokoll bilaga 2.
Forts
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§ 161 forts
Förslag till skolplan 2007-2010 för barn- och ungdomsnämnden.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Börje Nilsson (s), Rosita
Persson (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren
(s), Claes- Urban Persson (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid
Trossmark (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson (s),
Laila Karlsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström, Eva Öhman (s),
Mats Johansson (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson (s), Anita Seaberg
(s), Oscar Dyberg (s), Ulla Ohlsson (s), Roland Andréasson (s), AnnCharlotte Svensson (s), Markus Alexandersson (s), Birgitta Möller (s), Sune
Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Günter Dessin (v), Åsa GybergKarlsson (v).
Kommunfullmäktige beslutar
att anta barn- och ungdomsnämndens förslag till skolplan.
______
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Handläggare
Akten

2006.315.611

§ 162
Svar på motion insänd av Ingrid Hermansson, Centerpartiet avseende
att låta invandrare bli en resurs för skolan.
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Ingrid Hermansson (c). Motionären framför att invandrare skall ges
möjlighet att medverka i skolans verksamhet en del av dagen mot en mindre
ekonomisk ersättning. Att låta invandrarna bli en resurs för skolan har två
syften; dela för att skolorna skall få extra resurser i form av vuxna personer,
dels för att invandrare skall få lära sig svenska.
Motionen remitterades till barn- och ungdomsnämnden som i sitt svar förslår
att motionen avslås med tillägget att i de fall invandrarna är pensionärer är de
välkomna att delta i projektet- senior i skolan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 augusti 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
flyktingintroduktionen har i dag ett introduktionsprogram som innehåller fyra
olika delar vilka alla går igenom. Det är svenskundervisning, samhällsorientering, datautbildning och praktik. Under introduktionsprogrammet betalas
en introduktionsersättning ut till deltagarna.
Flyktingintroduktionens målsättning är att alla individer ska ges förutsättningar för att ta hand om sin egen försörjning. Den utbildning och den
kompetens som invandrarna förvärvat i hemlandet eller på annat håll är
viktig att tillvara. Många av invandrarna är redan idag ute i skolor och
förskolor genom den praktik de har. Oftast är det personer som i sitt tidigare
hemland har arbetat som lärare eller motsvarande. Det här har slagit väl ut,
såväl skolor som invandrarna själva ser att de har gjort nytta på skolorna.
Trots detta är det många utländska pedagoger som inte kan få fortsatt
anställning. Detta beror delvis på de uppställda kraven för att få svensk
behörighet som lärare eller pedagog. Karlskrona kommun anställer inte lärare
utan svensk behörighet. Kommunen har möjlighet att ge lokal behörighet om
man så vill men har valt att inte göra det även om man ser att personen är
lämplig och har stor erfarenhet. Lärare från olika delar av världen skulle vara
bra brobyggare mellan våra kulturer, familjer och samhället.
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§ 162 forts
Svar på motion insänd av Ingrid Hermansson, Centerpartiet avseende
att låta invandrare bli en resurs för skolan.
Att starta ytterliggare projekt för invandrare som inte kan leda till anställning
gör risken större att invandrare, trots utbildning, yrkeserfarenhet och
svenskkunskaper, ändå inte kommer ut i arbete och därmed inte heller har
möjlighet att klara sin egenförsörjning.
Barn- och ungdomsnämnden erbjuder invandrade pensionärer att delta i
projektet- seniorer i skolan- vilket är ett bra initiativ. Här kan flyktingintroduktionen samverka mellan barn- och ungdomsförvaltningen för att hitta
lösningar som passar alla parter.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 4 september 2007 tillstyrkt
förslaget att motionen härmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 september 2007, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Inger Hermansson (c) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
_____
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Handläggare
Akten

2006.402.210

§ 163
Svar på motion angående strategiskt beslut om grönområden.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Mats Lindbom. Motionären föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i
uppdrag att till kommunfullmäktige presentera förslag till vilka grönområden
som ska förbli grönområden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 juni 2007 lämnat yttrande jämte
beslutsförslag. Tekniska nämnden har därefter vid sitt sammanträde 5
september 2007 behandlat motionen och förslagit att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att grönplanen ska framtas i samband
med kommande översiktsplan ska peka ut strategiska besvaransvärda
grönområden inom tätområden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 210,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad i enlighet med tekniska nämndens yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Handläggare
Akten

2007.226.141

§ 164
Svar på motion om Martimt center på före detta Rosenholmsvarvet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007, § 56, av
Richard Jomshof. Motionären föreslår att kommunen utreder möjligheten att
skapa ett marint center med ett kluster av företag inriktade mot den marina
fritidssektorn.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag. I förslaget till yttrande anförs att
Kruthusen söker externa, icke kommunala, investerare och finansiärer för att
utveckla och förädla udden. En ny verksamhet bör vara till nytta för både för
både kommuninnevånare, företag och besökande och gärna ha koppling till
Arena-området.
För närvarande finns det intressenter som förslår verksamhet såsom hotell
med äventyrsbad/SPA-anläggning, handel eller kontorsfastigheter.
Idéer om maritim verksamhet på udden finns men det geografiska läget i
förhållandet till centrum på Trossö och vattendjupet på 2,2 m i en ”ränna”
gör att en sådan verksamhet kan vara olämplig på Rosenholms udde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 211,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Tommy Olsson (fp) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs förslag. Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen är besvarad.
______
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Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

2006.191.753

§ 165
Svar på motion om stöd till brottsofferjouren (BOJ) i Blekinge.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av
Mats Lindbom. Motionären föreslår att Karlskrona kommun anslår ett
avsevärt högre penning än i dag till brottsofferjouren, motsvarande minst en
krona och femtio öre per invånare, att brottsofferjouren ingå som fullvärdig
part i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ), att såväl BRÅ som
socialnämnden fokuserar på ungdomar i sitt förebyggande arbete, samt att
socialnämnden inbjuder BOJ till samtal om vem som kan anses ha ansvar för
vad och hur dialogen mellan socialtjänst och brottsofferjour fortsatt att
fungera.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 oktober 2006, 110 avgivit såväl
yttrande som beslutsförslag.
Vid sammanträdet den 9 januari 2007, § 33 i kommunstyrelsen så beslutar
man att återremittera motionen till socialnämnden.
Socialnämnden har vid sammanträde 27 augusti 2007, § 99, beslutat att
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
anses besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 212,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2006.313.879

§ 166
Svar på medborgarförslag om att bevara Karlskronas enda
spårvagnsstolpe.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, §
79 av Lasse Larsson.
Frågeställaren anför att lyfta fram Karlskronas enda kvarvarande
spårvagnsstolpe, som nu finns placerad vid brohålan, genom att måla den i
samma färg som spårvagnarna hade (blått och vitt), sätta upp en
informationstavla med bilder från tiden, samt sätta ut en bänk intill.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 65, lämnat
ett yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
bifalla medborgarförslaget. Av yttrandet framgår det stolpens nuvarande
placering inte är bra och är sannolikt inte den ursprungliga placeringen.
Förslaget är att stolpen flyttas ca tre meter, målas i ursprunglig färg, att
sittbänk utplaceras och, om möjligt, att någon form av informationsskylt sätts
upp vid stolpen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget med ovanstående inriktning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2004.194.455

§ 167
Svar på medborgarförslag angående anläggande/inrättande av plats för
trädgårdsavfall på Hasslö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april
2004, § 54 av Torleif Pettersson och Hans-Olof Karlsson.
Frågeställaren anför att det anordnas aviserad plats för trädgårdsavfall på
eller i anslutning till befintlig avfallsstation på Hasslö och att det sker under
ordnade former, dvs under öppettider och att det sker på inhägnat område.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 5 september 2007, § 66, lämnat
ett yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att
lämna medborgarförslaget utan bifall och att boende på Hasslö, liksom
övriga kommuninvånare, hänvisas till avfallscentralen på Bubbetorp för att
lämna sitt trädgårdsavfall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att lämna medborgarförslaget utan bifall och att boende på Hasslö, liksom
övriga kommuninvånare, hänvisas till avfallscentralen på Bubbetorp för att
lämna sitt trädgårdsavfall.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

28-29 november 2007

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007.
§ 168 Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern
§ 169 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 170 Kommunala val.
§ 171 Anmälningsärenden.
§ 172 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 173 Avskriven motion.
§ 174 Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
§ 175 Svar på motion om kommunal förskola på Hasslö.
§ 176 Svar på motion om nytt kulturhus på hattholmen/Oljehamnen 2010.
§ 177 Svar på motion ang svenska kollektivavtal ska följas vid offentlig upphandling.
§ 178 Svar på medborgarförslag angående uthyrning av kommunal mark till djurcirkusar och
om förbättring av djurskyddstillsynen av cirkusar.
______

28-29 november 2007

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 28 november 2007, kl.08.30-17.10
Sammanträdet ajourneras kl.12.00-13.15
Torsdagen den 29 november 2007, kl. 08.30- 17.15
Sammanträdet ajourneras kl. 12.00-13.15

Närvarande den 28 november 2007
Beslutande
Ordförande
Gunilla Ekelöf (fp)
1:e vice ordf. Peter Glimvall (m)
2:e vice ordf. Yvonne Sandberg Fries (s)
Ledamöter
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Hammad Iseifan (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Gertie Olsson (s) kl 08.30-16.40 tom § 168 BUN
Roland Andréasson (s) kl 08.30-15.00 del av § 168 debatt
Markus Alexandersson (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Angela Sandström (s)
Veronica Lathe (s) kl 13.15-17.10
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 08.30-15.00 del av § 168 debatt
Johan Elofsson (m) kl 08.30-16.40 tom § 168 BUN
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
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Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 08.30-16.55 tom § 168 HN
Kurt Petersson (sd) kl 08.30-16.55 tom § 168 HN
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c) kl 08.30-16.40 tom § 168 BUN
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg- Karlsson (v)
Tjänstgörande

ersättare

Richard Jönsson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Birger Wernersson (s) kl 08.30-13.15 del av § 168 debatt, kl
16.40-17.10 från § 168 HN
Mårten Ekblad (s)
Anita Seaberg (s)
Anna-Karin Leufstedt (s) kl 15.00-17.10 del av § 168 debatt
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Emma B Henning (m)
Bengt Fröberg (m) kl 15.00-17.10 del av § 168 debatt
Patrik Magnusson (m) kl 16.40-17.10 från § 168 HN
Bo Löfgren (fp)
Pernilla Persson (c) kl 16.40-17.10 från § 168 HN
Karin Månsson (kd) kl 13.15-17.10 från del av § 168 debatt
José Espinoza (mp)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (m) kl 08.30-15.00
Patrik Magnusson (m) kl 08.30-16.40
Peter Christensson (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c)
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Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c) kl 08.30-16.40
Christina Olsson (mp)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Birger Wernersson kl 13.15-16.40
Anna-Carin Leufstedt (s) kl 13.15-15.00
Eva Öhman (s)
Ulf Hansson(v)
Camilla Persson (v)
Närvarande den 29 november 2007
Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s) § 168- §169
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Hammad Iseifan (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Markus Alexandersson (s) § 168 tom övergripande beslut
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Angela Sandström (s)
Veronica Lathe (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m) tom § 168 tom övergripande beslut
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
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Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd)
Kurt Petersson (sd) § 168
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg- Karlsson (v) från § 168 MBN

Tjänstgörande

ersättare

Richard Jönsson (s)
Lars Hildingsson (s)
Anna-Karin Leufstedt (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 08.30-13.15
Åke Håkansson § 169- 178
Claes-Urban Persson
Lisbeth Bengtsson § from del av § 168 bolagens
investeringsbudget
Birger Wernersson (s) kl 13.15-17.15
Anita Seaberg (s)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Emma B Henning (m)
Roland Löfvenberg (m) from del av § 168 bolagens
investeringsbudget
Bo Löfgren (fp)
Lena Hjorth (fp)
Pernilla Persson (c)
Karin Månsson (kd) tom § 168 avstämning av
arbetsgivaravgifter
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Inger Åkesson (kd) från § 168 pensioner
José Espinoza (mp)
Ulla Berg (sd)
Ulf Hansson (v) tom § 168 KN

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m)
Patrik Magnusson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Peter Christensson (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Ulf Lundh (c)
Inger Åkesson (kd)
Christina Olsson (mp)
Åke Håkansson (s)
Birger Wernersson kl 08.30-13.15
Eva Öhman (s)
Ulf Hansson(v)
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark 28 november 2007
kommunsekreterare Birgitta Jönsson 29 november 2007

Utses att justera

Eva Strömqvist (s) och Bengt Lindström (m)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 6 december 2007, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ tom 168 HN
Elisabeth Arebark

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ from 168 IFN-178
Birgitta Jönsson

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Eva Strömqvist

Justeringsledamot ………………………………………………
Bengt Lindström
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 december 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Samtliga nämnder/styrelse och bolag
Ekonomienheten
Aktan
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2007.565.041

§ 168
Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunstyrelsens förstärkta budgetberedning har lämnat ett balanserat
budgetförslag för beredning av kommunstyrelsen inför beslut i
kommunfullmäktige den 28-29 november 2007.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning finns följande handlingar:
1. Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor, bolagens
förslag till investeringsbudget samt uppräkning av politiska
förtroendemäns arvoden för år 2008.
2. Budgetberedningens förslag till budget 2008 och plan 2009-2010
3. Protokoll från MBL-förhandling
4. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till budget ”Tillväxt, trygghet &
valfrihet i ett grönare Karlskrona 2008-2010”
5. Socialdemokraternas och vänsterns förslag till budget 2008-2010 ”Rättvisa & utveckling – en hållbar budget”
6. Socialdemokraternas beslutsdokument, förslag till beslut angående budget
08- plan 09- plan 10.
7. Sverigedemokraternas budget för trygghet och tradition åren 2008-2010.
8. Sverigedemokraternas beslutsdokument, förslag till beslut angående
budget 08- plan 09- plan 10.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 228, för
egen del beslutat
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att besluta om
principerna till fördelning av i budgeten tillgängligt löneökningsutrymme,
att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma med förslag om organisation
för kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 228,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta budget för Karlskrona kommun år 2007 och plan 2008-2009 enligt
budgetberedningens/femklöverns budgetförslag.
___________________________________________________________

28-29 november 2007

9

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Onsdagen den 28 november 2007, kl 08.30-15.00.
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp), Mats Lindbom (c), Tommy
Olsson (kd), Jan Lennartsson (m), Maria Persson (c), Camilla Brunsberg (m),
Ann-Louise Trulsson (m), Anna Ekström (fp), Carl-Göran Svensson (m), Jan
Johansson (kd), Sofia Bothorp (mp), Magnus Larsson (c), Bo Löfgren (fp)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Günter Dessin (v), Åsa GybergKarlsson (v), Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Angela
Sandström (s), Mats Johansson (s), Lars Hildingsson (s), Eva-marie
Malmgren (s), Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till
socialdemokraternas/vänsterns förslag till budgetförslag (nedan kallat s/v).
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag
(nedan kallat sd).
BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Grundläggande beslut
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunrevisionen
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden (skattefinansierat)
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierat)
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Äldrenämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Huvudprogrammet Finansiering
Övergripande beslut
Bolagens investeringsbudget

Sid.
3
4
6
7
8
9
10
13
15
17
19
20
21
22
23
24
28
43
43

Samtliga belopp i att-satser avseende nämnderna (sidorna 4
-27 gäller planerade kostnader 2008-2010 och
är uttryckta i 2006 års lönenivå respektive 2007 års
prisnivå, om ej annat särskilt skäl angives.
Samtliga belopp i att-satser avseende huvudprogrammet
Finansiering är beräknade värden för år 20086-2010.
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Onsdagen den 28 november 2007

GRUNDLÄGGANDE BESLUT
Yrkanden
Karl-Gösta Svensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag att fastställa finansiella
målsättningar som innebär a) Kommunens kostnader skall varje år betalas av
samma års skatteintäkter och statsbidrag. (balanskravet)
b) Investeringar ska delas upp i två kategorier, lönsamma investeringar och
verksamhetsmässiga investeringar. Verksamhetsmässiga investeringar
finansieras inom investeringsutrymmet. Extern finansiering kan göras för
lönsamma investeringar.
c) Kommunens låneskuld ska amorteras med det belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag.
Proposition och beslut.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målen är att Karlskrona kommun under perioden 2008-2010 skall öka
sin befolkning med genomsnitt 500 personer per år med utgångspunkt från
ett totalt invånarantal om drygt 62 300 i slutet av år 2007,
2. att den genomsnittliga sjukfrånvaron för Karlskrona kommun skall
fortsätta att minska under perioden från nuvarande 8,5 % år 2007 till 7,8 %
för år 2008 och till 7,0 % för år 2009 samt till 6,5 % för år 2010 och
3. att av till kommunen inköpta livsmedel skall under år 2008 5 % utgöras av
ekologiska livsmedel. För åren 2009 och 2010 skall denna andel sedan öka
till 15 respektive långsiktiga minst 25 %.
4. att fastställa som finansiella målsättningar att gälla under planeringsperioden:
a)

Kommunens resultat skall successivt förbättras under planperioden, från
1 % av skatteintäkter och statsbidrag.
b) De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip
begränsas till respektive års avskrivningsmedel (vilka uppgår till 112
miljoner kr år 2008)
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c) Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och
kostnadsbesparingar uppgår till 60 Mkr år 2008 och kan finansieras
med nya lån.
d) Kommunens budgeterade resultat för år 2008 om 26 miljoner kr skall
användas för att återbetala kommunens låneskuld, samt
5. att fastställa kommunens utdebitering för år 2008 till oförändrat
21,19 %.
__________

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Yrkanden
Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
lägger ett tilläggsyrkande från fem klövern, att kommunfullmäktige uttalar
att Tullskolan blir kvar i kvarteret Nordström 16 som en kommunal F-5
skola.
Patrik Hansson (s), Åsa Gyberg- Karlsson (v), Marcus Alexandersson (s)
yrkar bifall till s/v:s som innebär en ökning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt avslag till kommunstyrelsens förslag att övriga
skolinvesteringar i avvaktan på beslut kring lokalbehovsutredningen tills
vidare skjuts på framtiden, samt att senare beslutande/förändringar
sammanhängande med lokalbehovsutredningen skall inrymmas inom nu
beslutade budgetramar för åren 2008-2010, samt tilläggsyrkanden:
1.att ge Barn- och Ungdomsnämnden i uppdrag att planera för om- och
tillbyggnad av Wämöskolan till en modern och ändamålsenlig F-9 skola.
Samtidigt med detta avvecklas Tullskolan i dagens form och eleverna får
Wämöskolan som hemskola,
2. att anmoda Barn- och Ungdomsnämnden att ompröva beslutet att all
tillkommande förskoleetablering ska ske i privat regi, samt
3. att ge Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att stärka fritidshemmens
verksamhet med anvisat belopp om 1 mkr 2008, 3 Mkr 2009 samt 5 Mkr
2010.
Richard Jomshofs yrkar bifall till sd:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt tilläggsyrkanden:
1.att avsätta 1 mkr/år från och med 2008, för inrättande av en
inbyggd jourskoleenhet för barn som inte fungerar i den normala
skolsituationen,
2. att de ideella föreningar som mottar kommunalt bidrag skall försäkra sig
om att ingen vuxen inom föreningens verksamhet har begått brott mot barn,
3. att utreda möjligheterna att, i linje med ”Bunkefloprojektet”, ge samtliga
barn i årskurs ett till fem en daglig, obligatorisk gymnastiklektion,
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4. att inta en restriktiv hållning till etablerandet av nya friskolor framgent,
5. att säga nej till muslimska friskolor,
6. att avskaffa modersmålsstödet i förskolan,
7. att tillskriva regeringen med en begäran om att få bli försökskommun för
slopad hemspråksundervisning i grundskolan, samt
8, att svenska, bortsett från särskilda undantagsfall som till exempel
språklektioner, skall vara det enda tillåtna samtalsspråket i kommunens
skolor,
9. att Tullskolan skall drivas vidare i kommunal regi,
10. att utreda möjligheterna att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag inom
barnomsorgen,
11. att införa frivilliga slumpmässiga drogtester på kommunens skolor,
12. att inleda en offensiv satsning i syfte att åtgärda de kommunala skolornas
eftersatta underhåll. Samtliga insatser skall finansieras genom att en del av
fastighetsbeståndet säljs ut, samt
13. att förändra resursfördelningsmodellen med innebörden att det nuvarande
tilläggskriteriet ”Barn med utländsk härkomst” helt slopas och att de cirka 10
mkr som i dag fördelas enligt detta kriterium i stället förs över till
grundresurserna för förskola och skola samt tilläggskriteriet ”föräldrars
utbildningsbakgrund”.
Proposition och beslut.
Fullmäktige beslutar att ställa proposition på att-sats 1-10 som är
kommunstyrelsens, s/v:s förslag och sd:s förslag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster mot 32 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att besluta enligt kommunstyrelsen förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 1.
Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Petterssons (fp) tilläggsyrkande
att kommunfullmäktige uttalar att Tullskolan blir kvar i kvarteret Nordström
16 som en kommunal F-5 skola och finner fullmäktige har beslutat enligt
Jan-Olof Petterssons tilläggsyrkande.
S/v:s tilläggsattsats 1, faller på grund av ovanstående beslut.
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Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 35 nej-röster och 33 ja-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande 2, voteringsprotokoll bilaga 2
Ordförande ställer proposition på s/v.s tilläggsattsats 3 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 3 röstar ja
och den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 nej-röster och 32 ja-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande 3. Voteringsprotokoll 3.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 1-3, 5-8, 11-13 och
finner att fullmäktige beslutar avslå yrkandena. Ordförande finner att attsats
9 faller på grund av ovanstående beslut.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 4 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den vill bifalla attsats 4 röstar ja och
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 nej-röster och 7 ja-röster, trettien avstår och en
frånvarande att avslå sd:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 4.
Ordförande ställer proposition på attsats 10 och finner att fullmäktige
beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 10 röstar ja
och den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster och 9 nej-röster, trettien avstår och en
frånvarande att bifalla sd:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 5.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att målen är att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig
tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum. Detta mål ska gälla för
samtliga tre år under planperioden,
2. att målen är att andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta
studier på gymnasiet skall år 2008 öka från nuvarande 89% till minst
genomsnitt för gruppen ”större städer” om 91 %. För åren 2009-2010 skall
andelen ökar till 93% respektive 95 %. Det långsiktiga målet skall samtidigt
vara 100%,
3. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 862.0 miljoner
kr för verksamheten år 2008,
4. att planera för kommunbidrag till barn- och ungdomsnämden om 863,8
miljoner kr år 2009 och 869,8 miljoner kr år 2010,
5. att Rosenfeltskolan, med start år 2008, skall byggas om till en funktionell
F-5/6 skola kombinerad med koncept ”gröna skolgårdar”,
6. att övriga skolinvesteringar i avvaktan på beslut kring
lokalbehovsutredningen tills vidare skjuts på framtiden,
7. att senare beslutande åtgärder/förändringar sammanhängande med
lokalbehovsutredningen skall inrymmas inom nu beslutande budgetramar för
åren 2008-2010,
8. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att revidera nuvarande
resursfördelningssystem för alternativ barnomsorg i syfte att skapa
jämförbara regler med de kommunala förskolorna.
9. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att revidera nuvarande modell
för hantering av de kommunala skolornas lokalkostnader i syfte att skapa
incitament för ett effektivare lokalutnyttjande,
10. att i övrigt anmoda barn- och ungdomsnämnden att bedriva sin
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna
målsättningar,
11. att Tullskolan blir kvar i kvarteret Nordström 16 som en kommunal F-5
skola, samt
12. att utreda möjligheterna att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag inom
barnomsorgen.
_____________
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HANDIKAPPNÄMDEN
Sd:s förslag till budget innebär en sänkning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt tilläggsyrkande:
1. att inte avsätta medel för två nya administratörer.
Yrkanden
Karin Månsson (kd) och Kent Lewén (fp)yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Lena Ryge (s), Angela Sandström (s) och Birger Wernersson (s) yrkar bifall
till s/v:s som innebär en ökning av kommunbidraget för åren 2008-2010,
attsats 4 i s/v:s förslag till beslut: att ge handikappnämnden i uppdrag att
genomföra en bred dialog med brukarna om hur inflytandet för den enskilde
brukaren kan öka.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar att ställa proposition på att-sats 1-5 som är
kommunstyrelsens, s/v:s förslag och sd:s förslag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster och 32 nej-röster, fem avstår och tre
frånvarande att besluta enligt kommunstyrelsen förslag.Voteringsprotokoll
6.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målet för samtliga personer som fått beslut om beviljad insats skall ha
fått detta beslut verkställt senast tre månader efter beslutsdatum,
2. att tilldela handikappnämnden kommunbidrag om 224.2 miljoner kr för
verksamheten år 2008,
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3. att planera för kommunbidrag till handikappnämnden om 227,4 miljoner
kronor år 2009 och 232,0 miljoner kr år 2010,
4. att funktionshindrade som får beslut om insats enligt socialtjänstlagen
skall ha samma möjlighet att välja utförare som funktionshindrade i LSSlagstiftningen, samt
5. att i övrigt anmoda handikappnämnden att bedriva verksamheten i
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__________
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Torsdagen den 29 november 2007.

IDROTT- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Sd:s förslag till budget innebär en höjning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt tilläggsyrkande:
1.att avsätta 1 mkr per år för att höja kvalitet och tillgänglighet i
fritidsgårdsverksamheten, i syfte att förebygga att barn och ungdomar
hamnar i kriminella aktiviteter.
Yrkanden
Camilla Brunsberg (m), Kent Lewén (fp) och Mats Lindbom (c) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (s) och Marcus Alexandersson (s) yrkar bifall till s/v:s
som innebär en ökning av kommunbidraget för åren 2008-2010 och återta
tillbaka tilläggsattsats 1, samt tilläggsyrkanden:
2, att ge idrott- och fritidsnämnden i uppdrag att höja föreningsbidraget med
1 mkr från och med 2008 och fortsatt.
3, att ge idrott- och fritidsnämnden i uppdrag att stärka arbetet på
fritidsgårdarna med därför anvisade medel om 1 Mkr från 2008 och fortsatt.
4, att ge idrott- och fritidsnämnden i uppdrag att studera var det kan vara
lämpligt att placera ny/nya fotbollsplaner med konstgräs.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 35 nej-röster, en avstår och två
frånvarande att bifalla s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 1.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 3 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 3 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster och 35 nej-röster och två frånvarande
att bifalla s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 2.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 4 och finner och finner
fullmäktige har beslutat enligt s/v:s tilläggsyrkande och därmed faller sd:s
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela idrotts- och fritidsnämnden kommunbidrag om 46,5 miljoner kr
för verksamheten år 2008.
2. att planera för kommunbidrag till idrotts- och fritidsnämnden om 46,0
miljoner kr år 2009 och 45,9 miljoner kr år 2010,
3. att inom för respektive år tilldelad budgetram skall även inrymmas medel
för ökade driftskostnader till följ av en ny gräsplan vid Ramdala idrottsplats,
4. att anmoda idrotts- och fritidsnämnden att till senast budget 2009 i
samverkan med kommunstyrelsen utarbeta förslag till verksamhetsmål av
betydelse för en god ekonomisk hushållning,
5. att i övrigt anmoda idrotts- och fritidsnämnden att bedriva sin verksamhet
inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar,
6. att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att höja föreningsbidraget med
1 Mkr från och med 2008 och fortsatt,
7. att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att stärka arbetet på
fritidsgårdarna och därför anvisade medel om 1 Mkr från 2008 och fortsatt,
samt
8. att att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att studera vad det kan vara
lämpligt att placera ny/nya fotbollsplaner med konstgräs.
____________

KOMMUNREVISIONEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunrevisionen kommunbidrag om 2,0 miljoner kr för
verksamheten år 2008, samt
2. att planera för kommunbidrag till kommunrevisionen om 2,0 miljoner kr
vardera åren 200-2010.
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KULTURNÄMNDEN
Sd:s förslag till budget innebär en höjning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt tilläggsyrkande:
1.att avsätta 300 tkr till kulturarvsfrämjande verksamhet.
2, att införa en avgift på 20 kronor per timme för användandet av publika
datorer vid kommunens bibliotek.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m), Jan-Olof Pettersson (fp) och Maria Persson (c) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Persson (s), Ulf Hansson (v), Patrik Hansson (s) yrkar bifall till s/v:s
som innebär en ökning av kommunbidraget för åren 2008-2010, samt
tilläggsyrkanden:
1. att ge kulturnämnden i uppdrag med hjälp av anvisade medel 0,5 Mkr från
2008 och fortsatt arbeta speciellt med att finna fler ingångar till kulturen för
barn och ungdomar.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 35 ja-röster mot 32 nej-röster, sju avstår och en
frånvarande att besluta enligt kommunstyrelsen förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 3.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 1 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 33 ja-röster mot 35 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att besluta och finner att fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Voteringsprotokoll bilaga 4.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 1-2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kulturnämnden kommunbidrag om 48,6 miljoner kr för
verksamheten år 2008,
2. att planera för kommunbidrag till kulturnämnden om 48,3 miljoner kr för
år 2009 och 48,2 miljoner kr år 2010,
3. att i kommunens investeringsbudget för år 2008 och investeringsplan för
år 2009 fortsätta avsätta erforderliga medel för redan beslutad förstudie kring
och efterföljande projektering av nytt huvudbibliotek på Trossö,
4. att den nuvarande satsningen på ”Det öppna sinnet” skall fortsätta,
5. att från år 2008 utöka bidraget till stiftelsen Blekinge museum med
hänvisning till ianspråktagandet av nya museilokaler på Rosenholmsområdet,
6. att anmoda kulturnämnden att till senast budget 2009 i samverkan med
kommunstyrelsen utarbeta förslag till verksamhetsmål av betydelse för en
god ekonomisk hushållning, samt
7. att i övrigt anmoda kulturnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
__________________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Miljö och byggnadsnämnd
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, som är samma som sd:s förslag.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till s/v:s som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och sd:s förslag mot
s/v:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens och
sd:s förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att målet är att följande handläggningstider skall gälla för
bygglovsärenden från och med år 2008 (genomsnitt för ett normalt ärende
med kompletta handlingar):
• Ärenden som beslutas enligt delegation skall handläggas senast inom
10 dagar,
• Ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsnämnden skall vara
färdigberedda inom 40 arbetsdagar,
• Förhandsbesked skall vara färdigberedda för beslut senast 40
arbetsdagar från det att ärendet lämnat in till
samhällbyggnadsförvaltningen,
• Tillsyns- eller anmälningsärende enligt miljöbalken, djur- skyddseller livsmedelslagen skall behandlas inom 30 arbetsdagar.
2. att tilldela miljö- och byggnadsnämnden kommunbidrag om 9,9 miljoner
kr för verksamheten år 2008,
3. att planera för kommunbidrag till miljö- och byggnadsnämnden om 9,7
miljoner kr vardera åren 2009-2010,
4. att godkänna att miljö- och byggnadsnämnden för utökad samverkan med
Blekinge tekniska högskola får ta i anspråk 70 tkr av sitt ingående kapital
under 2008 och preliminärt 70 tkr vardera åren 2009-2010,
5. att anmoda miljö- och byggnadsnämnden att se över
kostnadstäckningsgraden på miljöavdelningen, samt
6. att i övrigt anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna
målsättningar.
____________

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Bostadsanpassning
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till s/v:s tilläggyrkande.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag, som är samma som
kommunstyrelsens och sd:s förslag, samt yrkar bifall till s/v:s
tilläggsyrkande:
1. att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna
att, utan att det innebär försämringar för de sökande, pressa kostnaderna
för bostadsanpassade insatser.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att för bostadsanpassningsbidrag tilldela miljö- och byggnadsnämnden
kommunbidrag om 9,5 miljoner kronor år 2008 samt planera för
kommunbidrag om samma belopp åren 2009-2010,
2. att i övrigt anmoda miljö- och byggnadsnämnden att bedriva sin
verksamhet inom ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna
målsättningar, samt
3. att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna
att, utan att det innebär försämringar för de sökande, pressa kostnaderna för
bostadsanpassade insatser.
_____________

SOCIALNÄMNDEN
Individ- och familjeomsorg
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c) och Sofia Bothorp(s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan-Anders Lindfors (s), Åsa Gyberg Karlsson (v), Christina Mattisson (s)
och Eva- Britt Dahlström (s) yrkar bifall till s/v:s förslag som innebär en
ökning av kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till s/v:s
tilläggsyrkande:
1. att ge socialnämnden i uppdrag att förstärka fältgruppens arbete med
anvisade medel om 1 Mkr från 2008 och fortsatt.
2. att ge socialnämnden i uppdrag att förbättra förutsättningarna för individ
och familjeomsorgens råd och stödverksamhet med anvisade medel om 0,7
Mkr för 2008 och fortsatt.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för år 2008-2010, samt tar tillbaka tilläggsyrkande1, samt
yrkar bifall till sd:s tilläggsyrkande
2. att avsätta 1 Mkr per år, utöver femklöverns budgetförslag, för att
möjliggöra önskvärda satsningar på åtgärder för personer med speciella
problem.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
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Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster mot 32 nej-röster, fem avstår och två
frånvarande att besluta och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsen förslag. Voteringsprotokoll bilaga 5.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 1 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, fem avstår och två
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 6.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, fem avstår och två
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 7.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målen är att minst 95 % av de barn och ungdomar som får en insats av
socialtjänsten skall under hela planeringsperioden erhålla hjälp inom
kommunens geografiska område,
2. att minst 90 % av de vuxna personer med missbruksproblem som får en
insats av socialtjänsten, skall under hela planeringsperioden erhålla hjälp
inom kommunens geografiska område,
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3. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 90,0 miljoner kr för individoch familjeomsorgen år 2008,
4. att planera för kommunbidrag till socialnämnden för individ- och
familjeomsorgen om 89,8 miljoner kr 2009 och 89,6 miljoner kr år 2010,
5. att uppmana socialnämnden att inom tilldelade budgetramar prioritera dels
ett nytt lågtröskelboende, dels ett nytt boende för personer med
dubbeldiagnos,
6. att samarbetet med och stödet till de ideella föreningar som verkar inom
socialtjänsten skall fortsätta att utvecklas och utökas, samt
7. att i övrigt anmoda socialnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
________

SOCIALNÄMNDEN
Ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målet är att minst 97% av invånarna i Karlskrona kommun skall vara
oberoende av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen varje år under
planeringsperioden,
2. att tilldela socialnämnden kommunbidrag om 35,7 miljoner kr för
ekonomiskt bistånd år 208, samt
3. att planera för kommunbidrag avseende ekonomiskt bistånd om likaledes
35,7 miljoner kr vardera åren 2009-2010.
______________

TEKNISKA NÄMNDEN (Skattefinansierat)
Yrkanden
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är samma
som s/v:s och sd:s förslag.
Percy Blom (s) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till s/v:s förslag, samt tar
tillbaka attsats 5-6
Richard Jomshof yrkar bifall till sd:s förslag, som är samma som
kommunstyrelsens och s/v:s förslag, samt tar tillbaka tilläggsattsats 1.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att målen är minst 70 % av det budgeterade beloppet för
fastighetsunderhåll skall göras av planerat underhåll senast år 2010 i
jämförelse med 55 % år 2007,
2. att under år 2008 skall utredas och lämnas förslag på alternativa
förnyelsebara energikällor för uppvärmning av minst 3 fastigheter utanför
fjärrvärmeområdet,
3. att energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter och
anläggningar under perioden 2008-2010 skall minska från nuvarande 133
kWh/kvm till 120 kWh/kvm,
4. att energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik under perioden 2008-2010 skall minska med 5 % i jämförelse med
nuvarande 487 kWh per belysningspunkt,
5. att tilldela tekniska nämnden kommunbidrag om 87,4 miljoner kr för
skattefinansierad verksamhet år 2008,
6. att planera för kommunbidrag till tekniska nämnden om 88,9 miljoner kr
2009 och 91,6 miljoner kr år 2010,
7. att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget om investeringsbudget avseende tekniska nämndens egen
verksamhet år 2008 skall eventuellt ökade kapitalkostnader rymmas inom
givna ramar,
8. att anmoda tekniska nämnden att arbeta aktivt för att uppnå utökad
samordning av lokalutnyttjandet mellan kommunkoncernens olika
verksamhetsområden, samt
9. att i övrigt anmoda tekniska nämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar.
___________

TEKNISKA NÄMNDEN (avgiftsfinansierat)
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag som är lika
som s/v:s och sd:s förslag till attsatser 1-9.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1. att avkastningen från
tekniska förvaltningens avgiftsfinansierade verksamhet ska uppgå till
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2,5 Mkr 2009 samt 4,5 Mkr 2010 och finner att fullmäktige beslutar avslå
yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa kommunstyrelsens förslag avseende färjeterminalen,
småbåtsanläggningar, parkeringsanordningar, laboratorium, renhållning samt
vattenförsörjning och avloppshantering,
2.att målen är att andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som
bedöms med anmärkning, skall som ett rullande femårsmedelvärde minska
med 50 % senast år 2012 med 2004 som startår,
3. att av permanentboende i villa skall från år 2008 minst 95 % ha valt
sortering av hushållsavfall,
4. att boende i flerfamiljshus skall från år 2008 minst 75 % ha valt sortering
av hushållsavfall,
5. att godkänna kommunstyrelsens förslag till höjning av vatten- och
avloppstaxan i enlighet med sidorna 211-226 i ”nämndernas förslag till
budget 2008 och planer 2009-2010” (bl a avses då höjning från 17,50 kr/kbm
till 18,00 kr/kbm vatten samt höjning av mätaravgift med 100 kr),
6. att godkänna kommunstyrelsens förslag till förändring av
renhållningstaxan i enlighet med sidorna 227-236 i ”nämndernas förslag till
budget 2008 och planer 2009-2010” (bl a avses då höjning av
renhållningsavgiften med ca 4 % beroende på abonnemang och höjning av
latrinhämtningsavgiften med ca 10%),
7. att den totala kommunbidragsramen för avgiftsfinansierad verksamhet år
2008 permanent sätts ned till 0 kronor,
8. att medge tekniska nämnden att inom sin avgiftsfinansierade verksamhet
år 2008 ta i anspråk 1,5 miljoner kr ur sitt eget kapital, samt
9. att planera för att tekniska nämnden inom sin avgiftsfinansierade
verksamhet får ta i anspråk eget kapital med 1,5 miljoner kr vardera åren
2009-2010.
___________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sd:s förslag till budget innebär en sänkning av kommunbidraget för åren
2008-2010, samt tilläggsyrkande:
1.att inte avsätta 100 tkr i budget för modersmålsundervisning.
2. att ställa krav på SFI-verksamheten att budgeten ska vara balanserad.
3. att avsätta 0,5 Mkr per år till att ansluta Karlskrona till ett projekt benämnt
”Sommarlovsentreprenörerna”, där ungdomar i gymnasieåldern får möjlighet
att under sommarlovet få en introduktion i företagande och entreprenörskap.
4. att utreda hur ”ansvarsfulla relationer” skall kunna lyftas fram tydligare i
skolornas undervisning.
5 att införa frivilliga slumpmässiga drogtester på kommunens skolor.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (m) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och påpekar att i attsats 1 ska texten ändras till
följande: att andelen elever som får slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra
år efter påbörjad utbildning skall under hela planeringsperioden vara minst
85 % att jämföra med nuvarande nivå om 77 %, samt i attsats 3, så ska det
står följande texten: att andelen gymnasieelever (i årskurs 2) som upplever en
god kvalité i skolan och undervisningen skall under hela planeringsperioden
vara minst 75 % att jämföra med dryga 75 % enligt senaste gjorda
elevundersökning, samt yrkar bifall till s/v:s tilläggsattsats.
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar bifall till s/v:s förslag som innebär en ökning
av kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till s/v:s
tilläggsyrkande:
1. att ge utbildningsnämnden i uppdrag för och starta lärlingsprogram inom
vård och omsorgsyrken.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ställer
proposition på s/v:s förslag mot sd:s. Fullmäktige beslutar att s/v:s förslag
blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster mot 32 nej-röster, sex avstår och två
frånvarande att besluta och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsen förslag. Voteringsprotokoll bilaga 8.
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Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsatser 1-5 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att andelen elever som får slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra år
efter påbörjad utbildning skall under hela planeringsperioden vara minst
85 % att jämföra med nuvarande nivå om 77 %,
2. att gymnasieelevernas genomsnittliga poäng i slutbetyget skall under hela
planeringsperioden vara minst 14,5 att jämföra med nuvarande tal 14,1,
3. att andelen gymnasieelever (i årskurs 2) som upplever en god kvalité i
skolan och undervisningen skall under hela planeringsperioden vara minst 75
% att jämföra med dryga 75 % enligt senaste gjorda elevundersökning,
4. att andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser
under läsåret skall under hela planeringsperioden vara minst 80 % att jämföra
med nuvarande 79 %,
5. att tilldela utbildningsnämnden kommunbidrag om 206,7 miljoner kr för
verksamheten år 2008,
6. att planera för kommunbidrag till utbildningsnämnden om 204,9 miljoner
kr år 2009 och 204,5 miljoner år 2010,
7. att anmoda utbildningsnämnden att sträva efter att omprioritera på sin sikt
frigjorda resurser på grund av elevminskningar inom gymnasieskolan till
kvalitetshöjningar i verksamheten,
8. att i övrigt anmoda utbildningsnämnden att bedriva sin verksamhet inom
ovannämnda medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar, samt
9. att ge utbildningsnämnden i uppdrag för och starta lärlingsprogram inom
vård och omsorgsyrken.
__________

VALNÄMNDEN
Yrkanden
Birgitta Gamelius (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är
samma som s/v:s och sd:s förslag.
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Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen, s/v:s och sd:s förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att tilldela valnämnden kommunbidrag om 70 tkr för verksamheten år 2008,
samt
att planera för kommunbidrag till valnämnden om 1.280 tkr vardera åren
2009 och 2010.
__________

ÄLDRENÄMNDEN
Yrkanden
Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
avslag på s/v:s 1-2 tilläggsattsatser, samt yrkar bifall till sd:s tilläggsattsats 3
och avslag på sd:s tilläggsattsats 1-2.
Kent Lewén (fp) yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar avslag
på s/v:s tilläggsattsats och sd:s tilläggsattsatser.
Peter Johansson (s) yrkar bifall s/v:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till s/v:s
tilläggsyrkande:
1. att ge äldrenämnden i uppdrag att starta dagverksamhet för
senildementa på Trossö med ändamålet anvisade medel.
2. att ge äldrenämnden i uppdrag att genomföra en bred dialog med brukarna
om hur inflytande för den enskilde brukaren kan öka.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag som är samma som
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till sd:s tilläggsyrkanden:
1. att utreda möjligheterna att inrätta en volontärförmedling i likhet med den
som finns i Umeå.
2. att utreda möjligheterna att inrätta en kolloverksamhet för äldre i likhet
med den som finns i Stockholm.
3. att utreda möjligheterna att införa en parboendegaranti.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s förslag
och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsen
förslag röstar ja, den som vill bifalla s/v:s förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 32 nej-röster och en frånvarande
att besluta och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen
förslag. Voteringsprotokoll bilaga 9.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 10.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 1-2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats 3 och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att målet är att alla som beviljats en plats inom särskilt boende skall under
hela planeringsperioden ha fått sig en plats tilldelad inom maximalt tre
månader,
2. att tilldela äldrenämnden kommunbidrag om 605,2 miljoner kr
verksamheten år 2008,
3. att planera för kommunbidrag till äldrenämnden om 608,3 miljoner kr år
2009 och 616,2 miljoner kr år 2010,
4. att uppmana äldrenämnden att över tiden skapa en god balans mellan
antalet platser i särskilt boende och antalet timar inom hemtjänsten,
5. att privata fastighetsägare skall stimuleras till att bygga ett antal s k
seniorboenden för äldrepersoner,
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6. att äldreomsorgen även för åren 2008-2010 förutsätts erhålla årliga 7,0
miljoner kr (utöver ovan angivna budgetramar) i riktat statsbidrag till insatser
inom äldreomsorgen i linje med socialstyrelsens anvisningar,
7. att i övrigt anmoda äldrenämnden att bedriva verksamheten i ovannämnda
medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar, samt
8. att utreda möjligheterna att införa en parboendegaranti.
___________

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela överförmyndarnämnden kommunbidrag om 2.200 tkr för
verksamheten år 2008, samt
2. att planera för kommunbidrag till överförmyndarnämnden om likaledes
2.200 tkr vardera åren 2009-2010.
___________

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och s/v:s förslag mot
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsats
1. att grundstödet skall ligga på 100 tkr och tilläggsattsats
2. att mandatstödet skall vara 32 578 kr finner att fullmäktige beslutar avslå
yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunfullmäktige egna verksamheter (inklusive kommunalt
partistöd) kommunbidrag om 5,8 miljoner kr för år 2008,
2. att planera för kommunbidrag till kommunfullmäktiges egna
verksamheter (inklusive kommunalt partistöd) om likaledes 5,8 miljoner kr
för vardera åren 2009-2010, samt
3. att beloppen för det kommunala partistödet årligen skall räknas upp
samma tidsintervall och procentsats som nämnderna får i kompensation för
allmän kostandstegring (löne- och priskompensation).
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KOMMUNSTYRELSEN
Ersättning till räddningsförbundet
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 35,5 miljoner kr
(uttryckt i 2006 års lönenivå och 2007 års prisnivå) för ersättning till
Räddningsförbundet år 2008, samt
2.att planera för kommunbidrag för ersättning till Räddningsförbundet om
35,7 miljoner kr år 209 och 35,6 miljoner kr år 2010 (uttryckta i 2006 års
lönenivå och 2007 års prisnivå).
________

KOMMUNSTYRELSEN
Stöd till högskoleutbildning
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 340 tkr för stöd till
högskoleutbildning år 2008, samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till högskoleutbildningen om
likaledes 340 tkr vardera åren 2009 och 2010.
_______

KOMMUNSTYRELSEN
Kollektivtrafiken
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkat bifall till s/v:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt bifall tilläggsyrkande:
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under hela planperioden använda
anvisade medel om 0,2 Mkr årligen för att handla upp fria studentresor.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är
samma som sd:s förslag, samt yrkar bifall till s/v:s tilläggsattsats.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och sd:s förslag mot
s/v:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen kommunbidrag om 42,5 miljoner kr*
för stöd till kollektivtrafiken år 2008 (uttryckt i 2008 års beräknade
kostnadsnivå), samt
2. att planera för kommunbidrag för stöd till kollektivtrafiken om 42,4
miljoner kr* år 2009 och 42,8 miljoner kr* år 2010 (uttryckt i 2008 års
beräknade kostnadsnivå).
3. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under hela planperioden använda
anvisade medel om 0,2 Mkr årligen för att handla upp fria studentresor.
* = Eventuellt medel för kust- till kust-banan får vid behov disponeras ur
särskild reserv för tågtrafik m m under huvudprogrammet finansiering.
______

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall
på s/v:s tilläggsattsats.
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag som innebär en ökning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till tilläggsyrkande:
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om en
kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till 25 år.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag som innebär en sänkning av
kommunbidraget för åren 2008-2010, samt yrkar bifall till tilläggsyrkande: 1.
att reducera antalet kommunalråd från sex till fyra,
2. att avskaffa miljöpartiets post som observatör i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
3. att avveckla tjänsten som integrationsstrateg, samt
4. att inrätta en tjänst som återvandringshandläggare.
Propositioner och beslut.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
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Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsatser 1-4 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att antalet företag i Karlskrona ska växa med minst 250 stycken under
perioden 2008-2010,
2. att besöksnäringen skall öka med årliga 5 % uttryckt i antalet gästnätter i
kommunen,
3. att Karlskrona dessutom år 2010 skall ha uppnått en topp-10 position
avseende populära kustdestinationer,
4. att antalet besökare på Karlskrona kommun webbplats skall öka med 10 %
per år under perioden 2008-2010 att jämföra med nuvarande besökssiffra om
1.420.000 personer per år, samt
5. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om en
kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till 25 år.
____________

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Interna poster m.m
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 179,2 miljoner kr år 2008 för interna intäktsposter
och planera för belopp avseende samma ändamål om 183,4 miljoner kr år
2009 och 186,6 miljoner kr år 2010.
-------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Reserver för löne- och prisstegring
Yrkande
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar att attsats 1 i kommunstyrelsen förslag ändras
till följande: att till kommunstyrelsens förfogande ställa en reserv för
kompensation för löneökningar med sammanlagt högst 128,4 miljoner kr för
år 2008, samt yrkar att attsats 2 i kommunstyrelsens förslag ändras till
följande: att planera för kompensation för löne- och prisstegring med
preliminärt 221,6 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och preliminärt 303,5
miljoner kr (ackumulerat) år 2010.
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Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot s/v:s och
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att till kommunstyrelsens förfogande ställa en reserv för kompensation för
löneökningar med sammanlagt högst 128,4 miljoner kr för år 2008, samt
2. att planera för kompensation för löne- och prisstegring med preliminärt
221,6 miljoner kr (ackumulerat) år 2009 och preliminärt 303,5 miljoner kr
(ackumulerat) år 2010.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Avstämning av arbetsgivaravgifter
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta en intäktspost om 1,5 miljoner kr år 2008 för avstämning av
slutliga arbetsgivaravgifter och att planera för belopp avseende samma
ändamål om 1,5 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010.
----------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Pensioner
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 137,3 miljoner kr år 2008 för pensionskostnader och
att planera för anslag till samma ändamål om 142,6 miljoner kr vardera åren
2009 och 2010.
--------
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HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Kalkylerad KP
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett belopp om 89,6 miljoner kr för den interna intäktsposten
Kalkylerad KP och att planera för belopp avseende samma ändamål om 89,6
miljoner kr vardera åren 2009 och 2010.
---------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Fackliga uppdrag
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 2,0 miljoner kr år 2008 för kommunens merkostnader
med anledning av fackliga uppdrag och planera för anslag till samma
ändamål om 2,0 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Visa reserver
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag som är samma som
kommunstyrelsens och sd:s förslag och yrkar bifall till tilläggsyrkanden:
1. att under kommunstyrelsen uppta en reserv för förskoleutbyggnad om 6
Mkr 2008, 7 Mkr 2009, samt 10 Mkr 2010.
2. att under kommunstyrelsen uppta en reserv för tillväxtskapande åtgärder,
arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning samt för eventuellt ökade
socialbidrag om 5 Mkr 2008, 5 Mkr 2009 samt 5 Mkr 2010.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens attsats 1-3, samt yrkar
att attsats 4 ändras till följande: att ställa 0,7 mkr årligen till
kommunstyrelsens förfogande för kostnader för oförutsedda behov.
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till Mats Lindboms ändringsyrkande på attsats
4.

28-29 november 2007 37

Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens och s/v:s förslag mot
sd:s förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens och
s/v:s förslag.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 2 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 11.
Kommunfullmäktige beslutar
1.att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för tågtrafik m m om
1,8 miljoner kr år 2008 samt att planera för en motsvarande reserv om 3,5
miljoner kr år 2009 och 5,5 miljoner kr år 2010,
2.att uppta en reserv till kommunstyrelsens förfogande för årliga kostnader
med anledning av tillgänglighetsskapande åtgärder om 0,4 miljoner kr år
2009 och 2,6 miljoner kr år 2010,
3. att ställa 0,7 miljoner kr årligen till kommunfullmäktiges förfogande för
kostnader för oförutsedda behov, samt
4. att ställa 0,7 mkr årligen till kommunstyrelsens förfogande för kostnader
för oförutsedda behov.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Utlåningsavgifter, avkastningskrav m m
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till s/v:s förslag, samt dra tillbaka att-sats
2: att budgetera avkastningskrav på moderbolagskoncernen om 33,0 miljoner
kr år 2008 och att planera budgetering av intäkter om likaledes 33,0 miljoner
kr vardera åren 2009 och 2010.
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Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att budgetera intäkter avseende utlåningsavgifter m m om 6,7 miljoner kr år
2008 och planera för budgetering av motsvarande intäkter om 6,7 miljoner kr
vardera åren 200-2010, samt
att budgetera avkastningskrav på moderbolagskoncernen om 18 miljoner kr
år 2008 och att planera budgetering av intäkter om likaledes 18 miljoner kr
vardera åren 2009 och 2010.
-----------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Resultatförbättrande utvecklingsprogram
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att som teknisk justering hos nämnderna justera de kostnader och intäktneutrala posterna om 6,2 miljoner kr år 2008 och 7,2 miljoner kr vardera åren
2009-2010, samt
2. att i samband med upprättande av budgetdirektiven för åren 2009-2011
ompröva modellen för fördelning av de olika besparingsbetingen enligt de
resultatbefrämjande utvecklingsprogrammet (RUP) med beaktande av
planerna på/besluten kring ny kommungemensam serviceförvaltning,
anställningsstopp med flera åtgärder avseende den kommunala
organisationen och verksamheten.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Säkerhetsmarginal
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att planera för budgetering av 3,4 miljoner kr vardera åren 2009 och 2010
som s k säkerhetsmarginal.
------------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Realisationsvinter vid fastighetsförsäljning
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Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att budgetera intäkter från realisationsvinster vid fastighetsförsäljning om 7,0
miljoner kr år 2008 och planera för sådana intäkter om 7,0 miljoner kr år
2009 och 3,0 miljoner kr år 2010.
--------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Avskrivningar
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 111,7 miljoner kr år 2008 för avskrivningar och att
planera för anslag till samma ändamål om 113,6 miljoner kr vardera åren
2009 och 2010.
-------------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Skatteintäkter och statsbidrag
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till s/v:s tilläggsyrkande: 1 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva regeringen och påpeka det orimliga
i att inte värdesäkra nivån på statsbidragen, vilket för Karlskrona kommun
innebär utebliven resursförstärkning om 9 Mkr årligen.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till s/v:s tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppta ett belopp om 2.591,8 miljoner kr år 2008 för beräknande
skatteintäkter och statsbidrag och att planera för belopp om 2.705,1 miljoner
kr 2009 och 2.813,6 miljoner kr år 2010, samt
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2. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva regeringen och påpeka det
orimliga i att inte värdesäkra nivån på statsbidragen, vilket för Karlskrona
kommun innebär utebliven resursförstärkning om 9 Mkr årligen.
--------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Finansnetto
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 15,2 miljoner kr år 2008 för finansiella externa
kostnader (netto) och planera för anslag till samma ändamål om 23,0
miljoner kr år 2009 respektive 23,5 miljoner kr år 2010.
----------

HUVUDPROGRAMMET FINANSIERING
Ränta på pensionsskulden
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppta ett anslag om 1,5 miljoner kr år 2008 för ränta på pensionsskuld
och att planera för anslag till samma ändamål om 1,5 miljoner vardera åren
2009-2010.
------------------------

ÖVERGRIPANDE BESLUT
Yrkanden
Christina Mattisson (s), Angela Sandström (s) och Eva Strömqvist (s) dra
tillbaka yrkande attsats 1a, 2, 13 och 14 och yrkar bifall till övriga attsatser i
s/v:s förslag och yrkar bifall till tilläggsyrkanden:
1. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva regeringen och påpeka det
oacceptabla i att gemensamma skattemedel går till stora utdelningar till ägare
av fristående skolor.
2. att Karlskrona kommun ska erbjuda alla som haft en tillfällig anställning
eller vikariat under minst sex månader en tillsvidareanställning i kommunen.
3. att Karlskrona kommun upprättar en plan på hur ofrivilliga
timanställningar kan tas bort i kommunen.
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag av ett förslagssystem så som beskrivs i
socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetakternativ, samt
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lägger ett tilläggsyrkande: att med hänvisning till fullmäktiges beslut om
Tullskolans fortsatta användning ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
återkomma med förslag om reviderad investeringsbudget.
Kent Lewén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar bifall till
s/v:s tilläggsyrkande 4, samt yrkar avslag på s/v:s tilläggsattsatser 1-3, samt
yrkar avslag på s/vs lagda yrkande: att med hänvisning till fullmäktiges
beslut om Tullskolans fortsatta användning ge kommunstyrelsen i uppdrag
att snarast återkomma med förslag om reviderad investeringsbudget.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till sd:s förslag som är lika som
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till tilläggsyrkanden:
1. att Karlskrona kommun säger upp alla avtal med Migrationsverket.
2. att alla former av ”positiv särbehandling” eller beaktande av etnicitet vid
anställning inom kommunen avskaffas.
3. att det kommunala stödet till alla invandrarföreningar som helt eller delvis
syftar till att upprätthålla hemlandets kultur och identitet i Sverige avvecklas.
4. att politisk diskriminering skall vara förbjuden i Karlskrona kommun.
5 att utreda möjligheten att inrätta en kommunal tjänst som marinbiolog.
6. att det livsmedel som Karlskrona kommun köper in och serverar på bland
annat skolor och äldreboenden skall vara fri från industriellt framställda
transfetter, och att kommunen i övrigt följer den danska linjen i fråga om
transfetter som medger maximalt två procent transfetter av det totala
fettinnehållet.
7. att all verksamhet som syftar till att befrämja den mångkulturella
samhällsutvecklingen skall avvecklas.
8. att Karlskrona kommun upprättar ett mångkulturellt bokslut där samtliga
kostnader till kommunens flykting- invandrar- och integrationsverksamhet
redovisas, samt
9. att antalet valkretsar minskas till två.
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
yrkar bifall till s/v:s tilläggsyrkande 4, samt sd:s tilläggsyrkande 4.
Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar avslag till s/v:s tilläggsattsats 1.
Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar bifall till s/v:s förslag.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition attsats för attsats.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens attsatser 1a, 2-4, 5a-5b och 616.
Ordförande ställer proposition på s/v:s avslagsyrkande på attsats 1b och
finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 1 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 1 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 36 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 12.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 2 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 3 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla attsats 3 röstar ja,
den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 33 ja-röster och 35 nej-röster, sex avstår och en
frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 13.
Ordförande ställer proposition på s/v:s tilläggsattsats 4 och finner att
fullmäktige biträtt tilläggsattsatsen.
Ordförande ställer proposition på Christina Mattisson (s) tilläggsyrknade att
med hänvisning till fullmäktiges beslut om Tullskolans fortsatta användning
ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast återkomma med förslag om
reviderad investeringsbudget och finner att fullmäktige beslutar avslå
yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla tilläggsyrkandet
röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 33 ja-röster och ordförandes röst 34 och 33 nejröster, sex avstår och en frånvarande att avslå s/v:s tilläggsyrkande.
Voteringsprotokoll 14.
Ordförande ställer proposition på sd:s tilläggsattsatser 1-9 och finner att
fullmäktige beslutar avslå yrkandena.
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Kommunfullmäktige beslutar
1a. att för år 2008 fastställa ett utrymme för nya investeringar om 171,5
miljoner kr med inriktning i enlighet med bifogad investeringsplan på
sidorna 107-114 i ” kommunstyrelsens förslag till budget 2008 och planer
2009-2010”), varvid sådana investeringar som är kostnadsberäknande till 0,5
miljoner kr eller mer ej får komma till utförande utan särskilt
igångsättningstillstånd av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har rätt att
fatta beslut om projekteringstillstånd och investeringstillstånd förutsatt att
investeringen innefattas i den driftskostnads- och investeringsram som
fullmäktige årligen beslutar,
1b. att investeringar inom Gata/parkverksamhet utrustning och
fastighetsverksamhet utrustning ej får komma till stånd utan KSAU:s
godkännande,
2. att låta förslaget till budget bygga på antagandet att nettolåneskulden
under 2008 ökar från 635 till 661 miljoner kr, d v s med 26 miljoner kr,
3. att fastställa beloppsramen under 208 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kr (avser förköpsärenden),
4. att fastställa anslagsbildningsnivån i driftsbudgeten för samtliga nämnder
och förvaltningar till nämndsvis netto, varvid undantag dock skall göras för
socialbidrag och bostadsanpassingsbidrag,
5a. att vid konflikt mellan målsättningar och tilldelade anslag är det
anslagsbeloppen som gäller, till dess att kommunfullmäktige har förändrat
målsättningarna eller förändrat tilldelade medel,
5b. att nämnd som befarar underskott skall vidta åtgärder för att hålla
budgeten och att om nämnden trots detta befarar underskott skall den i
samband med att underskott rapporteras till fullmäktige även lämna förslag
på förändring av verksamheten och /eller målsättningar så att underskott kan
undvikas,
6. att nämnder och styrelser själva ska svara för uppkomna negativa
avvikelser mot budgeten, varvid uppkomna negativa avvikelser överförs till
nästa budgetår och räntebelastas (om positiva avvikelser uppstår och
nämnder och styrelser fullgjort aktuella verksamheter etc, skall motsvarande
princip gälla. Socialbidrag och bostadsanpassingsbidrag skall undantas från
ovannämnda princip),
7. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2008 inhämta uppgifter från
nämnder och styrelser för en traditionell budgetuppföljningsrapport per den
29 februari och 31 oktober, innehållande uppföljning av personalnyckeltal
och prognos för beräknat ekonomsikt utfall, samt att upprätta fullständiga
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delårsbokslut per den 30 april och den 31 augusti, innehållande uppföljning
för beräknat ekonomiskt utfall,
8. att kommunernas nämnder skall ha en månadsvis budgetuppföljning med
prognos till årets slut med undantag av januari månad och juni månad,
9. att uppdra till samtliga nämnder att inarbeta sina verksamhetsmål i
internbudget 2008,
10. att godkänna arvodesberedningens förslag till ändring 2008-01-01 av
ersättningarna till de politiskt förtroendevalda i kommunen, vilket redovisas
på sidorna 117-126 i ”kommunstyrelsens förslag till budget 2008 och planer
2009-2010”,
11. att berörda nämnder skall planera för byggstart av ett nytt stadsbibliotek
år 2010,
12. att finansiera den årliga drift- och kapitalkostnaden för kommunens
webbplats (ca 350 tkr) genom anpassning,
13. att i övrigt godkänna och fastställa kommunstyrelsens förslag till budget
för Karlskrona kommun för år 2008, samt att uppmana samtliga berörda
nämnder och styrelser att kommungemensamt, aktivt verka för dess
verkställighet när det gäller ekonomiska resultat, mål och inriktning (i
genomförandet betonas särskilt det kommungemensamma ansvaret över
förvaltnings- och nämnd gränser)
14. att godkänna föreliggande planer år 2009-2010,
15. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat
principbeslut företa tekniska justeringar, samt
16. att uppdra till samtliga nämnder att inom tilldelade budgetramar
prioritera behovet av åtgärder för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro.
-------------

Bolagens investeringsbudget
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bilagda investeringsplaner för de kommunala bolagen avseende
budget 2008.
_________________
Reservationer
Alla närvarande socialdemokrater reserverar sig till förmån för eget förslag.
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Kommunala uppdrag
Akten

2007.33.102

§ 169
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Marcus Alexandersson (s) har i skrivelse daterad den 26 november 2007
avsagt sig samtliga uppdrag i Karlskrona kommun.
2. Per Björklund (sd) har i skrivelse daterad den 26 oktober 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

28-29 november 2007 46

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 170
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Utbildningsnämnden
Ersättare Liselott Barvesten (mp) efter Erik Härstedt.
Borgströms stiftelse , JA
Ledamot Daniel Jusinski (kd) efter Bengt-Åke Persson.
Halléns stiftelse, Folke och Elise
Ersättare Daniel Jusinski (kd) efter Bengt-Åke Persson.
Koloniträdgårdar UPA Karlskrona
Ledamot Daniel Jusinski (kd) efter Bengt-Åke Persson.
Kulturnämnden
Ersättare Billy Peltonen (s) efter Lucie Granlund.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Ola Svensson (s) efter Per Björklund.
Idrott- och fritidsnämnden
Vice ordförande Jan Elmqvist (s) efter Marcus Alexandersson.
Idrott- och fritidsnämnden
Ledamot Tommy Mattisson (s) efter Jan Elmqvist.
Idrott- och fritidsnämnden
Ersättare Chatarina Holmberg (s) efter Tommy Mattisson.
_____
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Akten

2006.499.700

§ 171
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Karlskrona kommun revisionen, granskning av bredbandsutbyggnaden.
B. Karlskrona Kommun revisionen, angående förlängning av förordnande för
Förvaltningschefer.
C. Karlskrona kommun revision, granskning av likvärdig biståndsbedömning i
Karlskrona kommun
D. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
E. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Socialnämnden.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____
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Akterna

2007.594.339
2007.595.433
2007.596.514
2007.614.512
2007.615.611
2007.602.611

§ 172
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om att slopa julgranen framför Rådhuset, av Mary
Westerberg.
2. Medborgarförslag om växtligheten vid Lyckebys vattenfall, av Mary
Westerberg.
3. Medborgarförslag om parkeringsplatser på N Kungsgatan (tunnelspåret) i
Karlskrona, av Mary Westerberg.
4. Medborgarförslag om cykelbana Hasslö- Almö- E-22an, av Pamela
Erlandsson.
5. Motion om att införa inkomstrelaterade avgifter för kulturskolan, av
Günter Dessin.
6. Medborgarförslag om Vedebyskolan, föräldrarepresentant Lars Brask
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
______
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Akten

2006.24.030

§ 173
Avskriven motion
Mats Lindbom (c) återkallade i skrivelse den 25 oktober 2007 motion
angående energipolitisk offensiv –strategisk inriktning för att minska
oljeberoendet och både ge bättre miljö och riktiga jobb.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______
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Ekonomienheten
Akten

2007.8.042

§ 174
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2007 för kommunen och koncernen jämte en prognos för årets
budgetutfall och förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 oktober 2007, § 207,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga förvaltningar att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har,
2. att uppdra åt samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2007, att göra vad man kan för att undvika budgetöverskridelse 2007,
och om att omgående vidta åtgärder för att undvika att det blir negativ
obalans i budget 2008 med anledning härav, samt
3. att för 2007 utöka äldrenämndens investeringsram med 500.000 kr, och att
de tillkommande kapitalkostnaderna skall rymmas inom givna ramar.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 25 oktober § 159
beslutat att ärendet ska behandlas på fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007.
Yrkanden
Sven-Otto Ullnér (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2007.225.611

§ 175
Svar på motion om kommunal förskola på Hasslö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007, § 56, av
Christina Mattisson. Motionären föreslår att ge barn- och ungdomsnämnden i
uppdrag att omgående utreda möjligheten att starta en kommunal förskola på
Hasslö.
Sedan motionens inlämnande har barn- och ungdomsnämnden tagit följande
beslut: ”Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart och
skyndsamt utreda och återkomma med förslag på etablering av ytterligare
kommunal förskola på Hasslö för att täcka det behov som där finns.”
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att tillmötesgå motionären genom
att verkställa beslutet i barn- och ungdomsnämnden.
Barn – och ungdomsnämnden har därefter vid sitt sammanträde den 26
september 2007, § 118 behandlat motionen och förslagit att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen skall
anses besvarad genom att barn- och ungdomsnämnden lämnat uppdrag till
förvaltningen i enlighet med motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 229,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad genom att barn- och ungdomsnämnden
lämnat uppdrag till förvaltningen i enlighet med motionen.
Yrkanden
Jeanette Petersson (s) yrkar bifall till motionen.
Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar att motionen anses besvarad
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jeanette
Pettersson bifallsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kulturnämnden
Akten

2005.630.210

§ 176
Svar på motion om nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005,
§ 180, av Bo Löfgren. Motionären föreslår att igångsätta planeringen och ett
kommunalt övertagande av Hattholmen/Oljehamnen för ett nytt kulturhus i
Karlskrona.
Kulturnämnden har vid sitt sammanträde den 25 september 2007, § 76
lämnat ett yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 230,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Yrkanden
Bo Löfgren (fp) yrkar återremiss.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till återremiss.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot återremissyrkandet. Kommunfullmäktige finner att
ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
___________
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Handläggare
Akten

2005.180.050

§ 177
Svar på motion ang svenska kollektivavtal ska följas vid offentlig
upphandling.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars 2005, § 28, av
Jan-Anders Lindfors. Motionären föreslår att det klart ska framgå att
leverantören av varor och tjänster till Karlskrona kommun ska gällande
svenska kollektivavtal följas.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 oktober 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 231,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Yrkanden
Jan-Anders Lindfors (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen skall anses besvarad.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Samhällbyggnadsförvaltningen

2007.146.489
2007.280.489

§ 178
Svar på medborgarförslag angående uthyrning av kommunal mark till
djurcirkusar och om förbättring av djurskyddstillsynen av cirkusar.
Medborgarförslagen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Gunnel Petersson. Frågeställaren anför att Karlskrona kommun
inte skall hyra ut mark till djurcirkusar som har förelägganden eller
anmärkningar i djurhållningen mot sig och att alla djurcirkusar skall
inspekteras vid varje besök innan föreställningen.
Vidare föreslås att efterforskning skall ske hur förhållandena för djuren vid
cirkusen varit vid tidigare föreställningar innan besök i Karlskrona kommun.
Avslutningsvis föreslår förslagsställaren att Karlskrona kommun uppmuntrar
den djurfria cirkusen och att man antar en djuretisk policy där man inte
sponsrar djurcirkusaktiviteter som kulturell aktivitet.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 september 2007,
§ 288 lämnat yttrande och beslutsförslag. Miljö- och byggnadsnämnden
föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med
samhällbyggnadsförvaltningens yttrande.
Av yttrande framgår det att miljö- och byggandsnämnden den 14 juni 2006,
§ 236 att avslå ett likalydande medborgarförslag avseende uthyrning av
kommunal mark.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2007, § 232,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

20 december 2007

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20
december 2007.
§ 179 Utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium.
§ 180 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 181 Kommunala val.
§ 182 Anmälningsärenden.
§ 183 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 184 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007.
§ 185 Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag.
§ 186 Alkohol- och drogpolicy.
§ 187 Idrottspolitiskt program.
§ 188 Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
§ 189 Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Karlskrona kommuns krisledningsnämnd.
§ 190 Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor, 2008-2010.
§ 191 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun.
§ 192 Eget val i hemtjänsten.
§ 193 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 november
2007.
§ 194 Förslag till jämställdhetsprogram.
§ 195 Svar på motion ”Karlskrona- A Safe Community”
§ 196 Svar på motion angående stopp för islamiserade lovdagar.
§ 197 Svar på motion om minskning av antal ledamöter i kommunfullmäktige.
§ 198 Svar på medborgarförslag om minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
§ 199 Frågor
§ 200 Ordförandens julhälsning

1

20 december 2007

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 20 december 2007, kl.13.30-16.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Laila Karlsson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Anna Ottosson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd)
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)

2

20 december 2007

Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Lars Hildingsson (s) kl 13.30-16.30 §179-196
Mårten Ekbladh (s)
Ewa Lengstedth (s)
Anita Seaberg (s)
Ola Bergqvist (s) kl 16.30-16.50 §§ 196-200
Emma B Henning (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Ulla Berg (sd)
Peter Christensen (fp)
Ulf Hansson(v)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johnsson (m)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Rikard Jönsson (s)
Eva Öhman (s)
Ola Bergqvist (s) kl 13.30-16.30 §§ 179-196
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sofia Ljungberg (m) och Eva-Marie Malmgren (s)
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Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 28 december 2007, kl. 11.00

…………………………………………………….. §§ 179- 200
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Eva-Marie Malmgren

Justeringsledamot ………………………………………………
Sophia Ljungberg
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 december 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 179
Utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium
Världsarvsstipendium 2007
Stipendiet går till Ingegerd Holm för ihärdigt arbete och stort personligt
engagemang med att utveckla Örlogsstaden Karlskrona som en stark
turistdestination.
Ingegerd Holm tackar för priset.
Karlskrona kulturpris 2007
Priset går till Marinens ungdomsmusikkår MUK, för att de med avstamp i en
Karlskronatradition arbetar med förnyelse och föryngring av blåsmusiken på
ett ambitiöst och professionellt sätt.
Marinens ungdomsmusikkår tackar för priset och för all stötning dom fått.
Ordförande informerar om att Hillerödspriset har tilldelats Magnus
Arvidsson, men att han tyvärr inte kan närvara.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2007.33.102

§ 180
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Laila Karlsson (s) har i skrivelse daterad den 9 december 2007 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och som ersättare i
Moderbolaget.
2. Ewa Lengstedt (s) har i skrivelse daterad den 14 december 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i handikappnämnden och som
nämndeman i Tingsrätten..
3. Axel Skröder (m) har i skrivelse daterad den 12 december 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden och som
ersättare i Springerska fonden.
4. Magnus Manhammar (s) har i skrivelse daterad den 12 december 2007
avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige.
5. Johanna Ullman Nilsson (kd) har i skrivelse daterad den 27 november
2007 avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.
6. Bodil Olsson (s) har i skrivelse daterad den 5 december 2007
avsagt sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2007.33.102

§ 181
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande utser kommunfullmäktige
till och med den 31 december 2010 följande:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Thomas Brindefalk (kd) efter Johanna Ullman Nilsson.
Handikappnämnden
Ersättare Lars Rydell (s) efter Ewa Lengstedt.
Utbildningsnämnden
Ersättare Jörgen Anehäll (s) efter Bodil Olsson.
Äldrenämnden
Ledamot Laila Karlsson (s) efter Chatarina Holmberg.
_____
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Akten

9

2006.499.700

§ 182
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Läsårstider 2008/2009 för Karlskrona kommuns grundskola inkl förskoleklass och
särskola.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
_____
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Akterna

2007.642.455
2007.643.822
2007.670.730

§ 183
Inkomna motioner och medborgarförslag
1. Medborgarförslag om återvinningsstation på sydöstra-södra Trossö, av
Siv Elofsson.
2. Medborgarförslag om förbättring av tillgängligheten till stora bassängen i
Karlskrona simhall, av Siv Elofsson.
3. Motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning och
studerandehandling inom vård och primärvård, av Peter Johansson (s)
och Angela Sandström (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
______
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Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

2007.8.042

§ 184
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 15 november 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Enligt beslut vid beredning av
årsbudgeten skall kommunstyrelsen två gånger under löpande budgetår 2007
inhämta uppgifter för en traditionell budgetuppföljningsrapport med prognos
för årets ekonomiska utfall. Föreliggande rapport bygger på erfarenheterna
från tio av årets tolv månader.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 15 november 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 245,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda berörda nämnder att vidta ytterligare och omedelbara åtgärder
i syfte att minimera befarade underskott år 2007 och
2. att anmoda samtliga nämnder att redan nu vidta sådana mer långsiktiga
åtgärder som gör det möjligt för nämnderna att hålla de ekonomiska ramar
för år 2008, som de blir tilldelade av kommunfullmäktige den 28-29
november 2007.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kommunala bolagen
Ekonomienheten
Akten

2007.587.107

§ 185
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag.
Ärendet om ändringar av ägardirektiv för de kommunala bolagen har
behandlats av styrelsen för AB Karlskrona Moderbolag den 27 november
2007 och av kommunstyrelsen den 4 december 2007. Kommunstyrelsen har
beslutat att föreslå fullmäktige att införa resultatkrav och uppdatera vissa
formuleringar för Affärsverken Karlskrona AB samt Kruthusen
Företagsfastigheter AB. Kommunstyrelsen har vidare beslutat att inte föreslå
kommunfullmäktige att fastställa föreslagna ändringar i AB Karlskronahems
ägardirektiv.
För att tydliggöra kraven från ägaren avseende vilket ekonomiskt resultat
som bolagen förväntas uppnå bör resultatkraven framgå av ägardirektiven.
Bolagen skall agera affärsmässigt inom ramen för ägardirektiven och
resultatkraven ska ses som ett lägsta krav.
Resultatkraven som föreslås avser Affärsverken Karlskrona AB,
Affärsverken energi AB samt Kruthusen Företagsfastigheter. AB Arena
Rosenholm Karlskrona har i sitt ägardirektiv att bolaget skall vara
ekonomiskt självfinansierat varför inget resultatkrav föreslås för bolaget. För
Karlskrona Stuveri AB är omfattningen av verksamheten framöver något
osäker beroende av bl a utredningen av strategiska hamnar. Beslut som
påverkar Stuveriet kommer sannolikt att fattas under våren. Därför är det
lämpligt att vänta med att rikta resultatkrav mot bolaget tills framtida
inriktning är tydligare.
Nivåerna på resultatkravet för bolagen har diskuterats med Ernst & Young.
Vid större förändringar av verksamhetens omfattning bör nivån på
resultatkraven omprövas. Resultatkraven som riktas mot bolagen innebär inte
att motsvarande belopp skall delas ut eller lämnas som koncernbidrag från
bolaget. Liksom tidigare kommer AB Karlskrona Moderbolags styrelse fatta
Forts
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§ 185 forts
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag.
beslut om koncernbidrag skall lämnas och hur stort koncernbidraget skall
vara.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 10 december 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 250,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagda ändringar av ägardirektiven, Affärsverken AB och
Kruthusen AB
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Samtliga nämnder
Personalenheten
Akten

2007.298.026

§ 186
Alkohol och drogpolicy.
Förslag till alkohol- och drogpolicy för medarbetare i Karlskrona kommun
har framarbetats av personalenheten. Förslaget har varit på remiss hos
samtliga nämnder, bolag och fackliga organisationer.
På remissrundan bifogades för kännedom ” handlingsplan/rehabilitering vid
alkohol- och drogmissbruk” samt ”behandlingskontrakt”.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 november 2007
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 251,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta bilagda förslag till alkohol- och drogpolicy för medarbetare i
Karlskrona kommun, samt
2. att förslaget till alkohol- och drogpolicy för medarbetare i Karlskrona
kommun ska gälla Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och
bolag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2006.230.800

§ 187
Idrottspolitiskt program
Kommunfullmäktige har den 15 december 2005 beslutat att ett
idrottspolitiskt program ska upprättas av idrotts- och fritidsnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2007, § 74
förslaget kommunfullmäktige att anta fastställda idrottspolitiskt program
kompletterat med friluftsliv, folkhälsa och mötesplatser för ungdomar i
åldern 10-18 år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 252,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa idrottspolitiskt program kompletterat med friluftsliv, folkhälsa
och mötesplatser för ungdomar i åldern 10-18 år.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2007.573.805

§ 188
Bidragsnormer inom idrotts- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2007, § 72
föreslaget kommunfullmäktige att anta nya bidragsnormer för föreningsstöd
att gälla fr o m den 1 januari 2008 enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 253,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta nya bidragsnormer för föreningsstöd att gälla fr o m den 1 januari
2008 enligt framlagt förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Beredskapshandläggaren
Kommunal författningssamling
Ekonomienheten
Kommunjuristen
Kommunsekreteraren
Kommunchefen
Akten

2007.577.003

§ 189
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt
reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnden
Den 30 juni 2006 trädde lagen (2006:544) om kommunernas och landstingets
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i
kraft.
Enligt lagstiftningen ska kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en
plan för hantering av extraordinära händelser. Varje kommun ska också ha en
krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter vid en extraordinär händelse.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 november 2007
lämnat förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser och
uppdaterat reglementet för krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 254,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta ledningsplan vid extraordinära händelser enligt bilaga 1,
2. att anta reglemente för Karlskrona kommuns Krisledningsnämnd enligt
bilaga 2, samt
3. att upphäva ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Karlskrona kommun krisledningsnämnd antagen den 25 augusti 2005 § 111.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Samtliga nämnder/styrelse
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Handläggare
Akten

2007.578.178

§ 190
Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till
skydd mot olyckor, 2008-2010.
Varje kommun ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor varje
mandatperiod fastställa ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet
till skydd mot olyckor.
En revidering och översyn av gällande handlingsprogram för förebyggande
till skydd mot olyckor 2005-2006 har gjorts av räddningstjänsten Östra
Blekinge i samråd med representanter från kommunala förvaltningar, bolag
och externa myndigheter. Programmet anger säkerhetsmål för kommunens
förebyggande verksamhet samt risker för olyckor som finns i kommunen och
kan leda till räddningsinsatser. Kommunens säkerhetsorganisation beskrivs
samt hur det förebyggande säkerhetsarbetet planeras och genomförs.
Säkerhetsmålen är övergripande och utgår från de olycksrisker som bedöms
kan leda till räddningsinsatser. De gäller för alla kommunala förvaltningar
och bolag och anger den säkerhetsnivå som kommunen strävar efter att
uppnå eller bibehålla. Säkerhetsmålen skall brytas ner till konkreta
prestationsmål som beskriver hur förvaltningarna och bolagen ska arbeta för
att uppfylla säkerhetsmålen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 november 2007
lämnat förslag till handlingsprogram och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 255,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor, 2008-2010, samt
2. att ge i uppdrag åt samtliga nämnder och bolagsstyrelse att för egen del,
senast den 31 maj 2008, upprätta och besluta prestationsmål med
föreliggande handlingsprogram som grund.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Tekniska nämnden
Akten

2007.579.003

§ 191
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
Gatu- och parkavdelningen vid tekniska förvaltningen har gjort en översyn
av torghandelsverksamheten. Ambitionen är att förenkla, förtydliga och
anpassa regelsystemet till den utveckling som skett sedan nuvarande
ordningsföreskrifter fastställdes 1996. Därför behövs dessa omarbetas.
Förslag till nya ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
har utarbetats.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 november 2007, § 93
föreslagit kommunfullmäktige att anta lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 256,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Karlskrona kommun att träda ikraft senast den 1 januari 2008.
Yrkanden
Tommy Olsson (kd) yrkar på återremiss för ytterliggare beredning av ärendet
med anledning av servering av färdiglagad mat vid torghandel.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Tommy Olsson återremissyrkande. Kommunfullmäktige
finner att man beslutat återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterliggare beredning.
________
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Äldrenämnden
Akten

2007.585.730

§ 192
Eget val i hemtjänsten.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2007, § 111 föreslagit
fullmäktige att införa eget val i hemtjänsten.
Införandet av eget val i hemtjänsten syftar till att ge den enskilde brukaren
inflytande och valfrihet över vem som utför biståndsbedömda insatser inom
hemtjänst.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 257,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att införa Eget val i hemtjänsten,
2. att införandet ska grunda sig på de principer som äldrenämnden antagit,
samt
3. att uppdra till äldrenämnden att genomföra införandet av Eget val i
hemtjänsten.
Yrkanden
Jan-Åke Nordin (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt äldrenämnden att en neutral part
följer införandet av eget val i hemtjänsten och gör en utvärdering utifrån den
enskildes hemtjänsttagarens situation.
Peter Johansson (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
ge äldrenämnden i uppdrag att genomföra en bred dialog med brukarna om
hur inflytandet för den enskilde brukaren kan öka.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
det står i villkoren att vid eventuell anslagsreducering riktad mot den
kommunala hemtjänsten, även samma prisreducering riktas mot de privata
aktörerna.
Kent Lewén (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, samt yrkar bifall till Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Peter
Johanssons och Günter Dessins avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 192 forts
Eget val i hemtjänsten.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda socialdemokraternas
och vänsterpartiets avlagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och 2 frånvarande att
anta kommunstyrelsens förslag till eget val i hemtjänsten.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Ordförande ställer proposition på Jan-Åke Nordins tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat biträda Jan-Åke Nordins
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Peter Johanssons tilläggsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat avslå Peter Johanssons tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda Peter
Johanssons tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå den samma röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster mot 39 nej-röster och 2 frånvarande
att avslå yrkandet. Voteringsprotokoll bilaga 2.
Ordförande ställer proposition på Günter Dessins tilläggsyrkande och finner
att fullmäktige beslutat avslå Günter Dessins tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda Günter
Dessins tilläggsyrkande röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster mot 41 nej-röster och 2 frånvarande att
avslå yrkandet. Voteringsprotokoll bilaga 3.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Lisbeth Bengtsson (s),
Claes-Urban Persson (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie
Malmgren (s), Jan Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid
Trossmark (s), Percy Blom (s), Lars Hildingsson (s), Magnus Johansson (s),
Laila Karlsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström (s), Bo Andersson
Forts

20 december 2007 22

§ 192 forts
Eget val i hemtjänsten.
(s), Mats Johansson (s), Mårten Ekblad (s), Anders Persson (s), Chatarina
Holmberg (s), Oscar Dyberg (s), Gertie Olsson (s), Roland Andréasson (s),
Ann-Charlotte Svensson (s), Ewa Lengstedt (s), Birgitta Möller (s), Sune
Johansson (s), Anita Seaberg (s), Günter Dessin (v), Ulf Hansson (v).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att införa Eget val i hemtjänsten,
2. att införandet ska grunda sig på de principer som äldrenämnden antagit,
3. att uppdra till äldrenämnden att genomföra införandet av Eget val i
hemtjänsten, samt
4. att uppdra åt äldrenämnden att en neutral part följer införandet av eget val
i hemtjänsten och gör en utvärdering utifrån den enskildes hemtjänsttagarens
situation.
__________
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Samtliga nämnder
Akten

2007.179.004

§ 193
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 november 2007.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.
Enlig 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 9 november 2007
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 258,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Samtliga nämnder och styrelser
Akten

2007.457.026

§ 194
Förslag till jämställdhetsprogram
Förslag till jämställdhetsprogram för 2008 är en revidering av 2007 års
program.
I det stora hela är det inga större förändringar av det reviderade programmet.
För att tydliggöra vilka mål det är som jämställdhetskommittén ska arbeta
med under 2008 har det införts en sammanfattning av målen efter del 1 i
programmet, dessa mål är följande;
• Det ska upprättas en handlingsplan under 2008 för våld mot kvinnor
respektive män,
• Målsättningen är att kvinnligt företagande ska öka med 10% i
Karlskrona,
• All statistik inom Karlskrona kommun ska könsfördelas där det är
möjligt,
• Rekrytering till lediga tjänster skall ske på ett sådant sätt att
Karlskrona kommun som arbetsgivare anstränger sig för att kunna
tillsätta dem med underrepresenterat kön,
• Målsättningen är att i Karlskrona skapa ett samhälle som erbjuder
goda förutsättningar och främjar viljan att bilda familj här,
• Att antalet anställda med önskad sysselsättningsgrad ökar inom
Karlskrona kommun, samt
• Att antalet tillsvidareanställda i förhållandet till tillfälligt anställda
ökar inom Karlskrona kommun.
Kommunstyrelse har vid sammanträde den 9 oktober 2007 beslutat att
återremittera ärendet.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 27 november 2007 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 259,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun för år
2008, med nedanstående redigeringar,
2. att under punkt 2.1 arbete och familj, följande mening tillförs texten i
Karlskrona ska finnas förskolor med flexibla öppettider,
Forts

20 december 2007 25

§ 194 forts
Förslag till jämställdhetsprogram
3. att under rubriken 2:6 föräldraledighet, ordet flexibilitet ersätts med ordet
alternativ.
Yrkanden
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (s) yrkar följande tillägg och kompletteringar, som är
gjorda i fetstil/kursiv text, att på del 1 sidan 8 under punkt 2 sysselsättning,
andra stycket sista meningen;
Karlskrona kommun skall som arbetsgivare se till att sådana skillnader inte
finns, samt att tillsvidareanställning erbjuds efter sex månader och yrkar
avslag på texten på del 1 sidan 9 punkt 2:6 föräldraledighet, som lyder
Karlskrona kommun ska erbjuda alternativ barnomsorg, så att
föräldrarnas valmöjligheter till önskad barnomsorg ökar, samt yrkar
följande tilläggsyrkande på del 1 sidan 14 jämställdhetsmålen för 2008
att en plan för att avskaffa ofrivilliga timanställningar upprättas.
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar avslag på Magnus Johanssons
ändringsyrkande, samt yrkar bifall på Magnus Johanssons tilläggsyrkande.
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Angela Sandström (s) yrkar bifall till Magnus Johanssons ändringsyrkande,
och tilläggsyrkande, samt yrkar följande tillägg och kompletteringar, som är
gjorda i fetstil/kursiv text, del 1 på sidan 11 under rubriken mål 3
Jämställdhetsperspektivet i verksamheten, femte stycket sista meningen;
En uppföljning av verksamheten med 3 R- metoden skall göras under 2008,
för att se vilken effekt och förändring det har inneburit både för personal och
medborgare, på sidan 11 under rubriken 3.1 Statistik, sista meningen; De data
som idag är möjliga att ta fram fördelade på respektive kvinnor och män
inom förvaltningarna skall redovisas, på sidan 12 under rubriken mål 4.
Makten, andra stycket sista meningen; Som arbetsgivare skall kommunen
stödja nya chefer genom ledarutbildning, mentorskap och möjlighet att bygga
nätverk mellan personer i ledande ställning- inom och utom den kommunala
organisationen, samt på sidan 14 under rubriken 4.9 Karlskrona kommuns
jämställdhetsmål för 2008, tredje stycket; All statistik inom Karlskrona
kommun ska könfördelas där det är möjligt. En uppföljning skall göras under
2008, för att se vilken effekt och förändring det inneburit för personal och
medborgare.
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till Angels Sandströms
ändringsyrkande.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
avslag på Magnus Johanssons ändringsyrkande och tilläggsyrkande. Forts
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§ 194 forts
Förslag till jämställdhetsprogram
Christina Mattisson (s) och Lena Ryge (s) yrkar bifall till Magnus
Johanssons ändringsyrkande och tilläggsyrkande.
Kent Lewén yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till
Magnus Johanssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
socialdemokraternas ändringsyrkande och finner att fullmäktige har beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda socialdemokraternas
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster mot 32 nej-röster och 2 frånvarande att
anta kommunstyrelsens förslag till jämställdhetsprogram.
Voteringsprotokoll bilaga 4.
Ordförande ställer proposition på Angela Sandströms ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat biträda Angela Sandströms
ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Magnus Johanssons tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat biträda Magnus Johanssons
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagen jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun för år
2008, med nedanstående redigeringar,
2. att under punkt 2.1 arbete och familj, följande mening tillförs texten i
Karlskrona ska finnas förskolor med flexibla öppettider,
3. att under rubriken 2:6 föräldraledighet, ordet flexibilitet ersätts med ordet
alternativ.
4. att under följande rubriker mål 3 Jämställdhetsperspektivet, 3.1 statistik,
mål 4 makten, samt 4.9 Karlskrona kommuns jämställdhetsmål för 2008 ska
ordet bör ersättas med ordet skall, samt
Forts
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§ 194 forts
Förslag till jämställdhetsprogram
5. att under rubriken Jämställdhetsmålen, kompletteras målen med följande
text, att en plan för att avskaffa ofrivilliga timanställningar upprättas.
_________
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Handläggare
Akten

2006.606.160

§ 195
Besvarande av motion om ”Karlskrona –A Safe Community”
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20-21
december 2006, § 196 av Åsa Gyberg Karlsson (v). Motionären vill att
Karlskrona kommun snarast ska påbörja ett säkerhetsförebyggande arbete i
linje med safe-Community-strategin samt att Karlskrona kommun ska ansöka
om att bli A Safe Community.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 30 oktober 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Många olika verksamheter pågår i dag
med syfte att säkerställa och öka säkerheten och tryggheten i kommunen,
dessutom finns ett antal antagna program och policies som på olika sätt
främjar trygghet och säkerhet. Exempelvis kan nämnas Folkhälsorådet,
arbetsmiljöpolicy, friskvårdspolicy, räddningstjänstens olika
handlingsprogram för förebyggande verksamhet respektive räddningstjänst,
säkerhetspolicy, handlingsprogram för drogförebyggande arbete,
handikappolitiskt program och lokala brottsförebyggande rådet.
Kommunledningsförvaltningen anser att det beskrivna arbetssättet säkert är
ett bra sätt att utveckla arbete med säkerhetsfrågor, men att vi i dag inte har
resurser för att sammanställa en ansökan eller att driva säkerhetsfrågor i
enlighet med riktlinjerna. Att ansöka om att bli ”A Safe Community” är
därför för närvarande inte aktuellt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 261,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Günter Dessin (v) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Günter
Dessin och Richard Jomshofs yrkande om bifall till motionen.
Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

2006.540.608

§ 196
Besvarande av motion angående stopp för islamiserade lovdagar.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170 av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att lovdagar som
kopplas till religiösa högtider endast skall avse traditionella, kristna högtider.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde 28 februari 207, § 22 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 februari 2007, §
32, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beslut om att
bevilja ledighet för elever som vill ha lov för att fira religiösa högtider vid
andra tidpunkter än fastställda lov sker inom ramen för grundskoleförordning
och/eller delegationsförordning. Barn- och ungdomsnämnden kan inte fatta
beslut som begränsar vad som föreskrivs i grundskoleförordningen och
skollagen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 november 2007,
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 262,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén (fp), Mats Johansson (s) och Ann-Louise Trulsson (m) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (mp) och Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs yrkande om bifall till motionen. Kommunfullmäktige finner att
man beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

20 december 2007 30

Valnämnden
Akten

2006.586.101

§ 197
Motion om minskning av antalet ledamöter i Kommunfullmäktige
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170 av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att antalet mandat i
Karlskrona kommunfullmäktige minskas från 75 till 61.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 augusti 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde den
10 april 2007, § 81, fick kommunstyrelsens ordförande uppdrag att inleda
överläggningar med partiernas gruppledare angående minskning av antalet
ledamöter till 61 för kommande mandat period 2011-2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 263,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yttrar sig.
Günter Dessin (v) och Birgitta Gamelius (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
påpekar att man bör räkna om de ungefärliga årskostnaderna för en
fullmäktigeledamot, så att arbetsgruppen får dom rätta siffrorna.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Valnämnden
Akten

2007.98.101

§ 198
Medborgarförslag om minskning av antalet ledamöter i
Kommunfullmäktige.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29
mars 2007, § 31 av Filip Issal. Förslaget är att minska antal ledamöter i
kommunfullmäktige till ett antal som följer befolkningsutvecklingen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 september 2007
lämnat yttrande och beslutsförslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde den
10 april 2007, § 81, fick kommunstyrelsens ordförande uppdrag att inleda
överläggningar med partiernas gruppledare angående minskning av antalet
ledamöter till 61 för kommande mandat period 2011-2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 december 2007, § 264,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget har besvarats.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 199
Frågor
Patrik Hansson (s) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande om han
som ordförande för barn- och ungdomsnämnden kommer att ta initiativ till
att barnen på träningsskolan på Spandelstorp får en ny pekskärm.
Jan-Olof Pettersson (fp) svarar.
_____
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§ 200
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul och
Ett Gott Nytt År.
Peter Glimvall (m) önskar ordföranden en God Jul och på återseende år
2008.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008.
§1

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§2

Kommunala val.

§3

Anmälningsärenden.

§4

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§5

Avskriven motion.

§6

Inkomna interpellationer.

§7

Investeringstillstånd- elektronisk handel.

§8

Förslag till nytt reglemente för tekniska nämnden och tillägg till kommunstyrelsens
reglemente.

§9

Förslag till konkurrensutsättning och minimering av egenregiverksamheten inom
tekniska förvaltningen.

§ 10

Kompetensutvecklingspolicy.

§ 11

Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona 4:5 (kvarteret
Axel m.m) på Tossö, Karlskrona kommun.

§ 12

Avtal mellan Karlskrona kommun och Örlogsporten fastigheter AB angående
exploatering av detaljplan för del av fiskhamnen 3 m.fl, Saltö torg.

§ 13

Antagande av detaljplan Fiskhamnen 3 mfl (Saltö torg) Karlskrona kommun.

§ 14

Förslag till Karlskrona kommun beredskapsplan för pandemisk influensa.

§ 15

Investering i inventarier till ny konsthall i f.d Stoltz lokaler.

§ 16

Svar på motion om var ska huvudbrandstationen ligga.

§ 17

Svar på motion om ökat antal timmar skolgymnastik.

§ 18

Svar på motion om strategi för Karlskronas kulturutveckling- kulturprogram och en
process för ett nytt kulturhus.

§ 19

Svar på medborgarförslag om ”vision för framtiden på Rosenholm, gymnasieskola
med minst 300 elever”.

§ 20

Frågor
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§ 21

Svar på interpellation om Backaboskolan och Tullskolan.

§ 22

Svar på interpellation om budgeten.
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 februari 2008, kl.13.30-16.45

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Hansson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s) kl 13.30-15.55 §§ 1-12
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Abu Iseifan (s)
Angela Sandström (s)
Mats Johansson (s) kl 13.30-16.20 §§ 1-17
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s) kl 15.55-16.45 §§ 13-22
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Johan Elofsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-15.55 §§1-12
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 13.30-14.50 § 1- del av § 11
Kurt Petersson (sd)
Kent Lewén (fp)
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Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Günter Dessin (v)
Åsa Gyberg (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Lars Hildingsson (s)
Anita Seaberg (s)
Walla Carlsson (s) kl 13.30- 15.55 §§ 1-12, kl 16.20-16.45
§§ 17-22
Anna-Karin Leufsstedt (s) kl 15.55-16.45 §§ 13-22
Per-Anders Nygård (s)
Emma B Henning (m)
Peter Graucob (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Lindström (m)
Roland Löfvenberg (m) kl 15.55-16.45 §§ 13-22
Ulf Lundh (c)
Ulla Berg (sd)
Lena Hjorth (fp)
José Espinoza (mp)

Närvarande

ersättare

Patrik Magnusson (m)
Roland Löfvenberg (m) kl 13.30-15.55
Peter Christensen (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Pernilla Persson (c)
Walla Carlsson (s) kl 15.55- 16.20

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Sven-Otto Ullnér (m) §§ 1-12, Karin Brunsberg (m) §§ 1322 och Lena Ryge (s) §§ 1-22

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 6 mars 2008, kl. 11.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1- 22
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lena Ryge §§ 1-22

Justeringsledamot ………………………………………………
Sven-Otto Ullnér §§ 1-12

………………………………………………
Karin Brunsberg §§ 13-22
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 mars 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Laila Karlsson (s) har i skrivelse daterad den 13 februari och den 20
februari 2008 avsagt sig uppdraget som ledamot i äldrenämnden, som
ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i räddningstjänsten
Östra Blekinge.
2. Pontus Hult (m) har i skrivelse daterad den 19 februari 2008
avsagt sig uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
3. Marcel Abedini (mp) har i skrivelse daterad den 7 februari 2008
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
4. Christer Frinäs (m) har i skrivelse daterad den 6 februari 2008
avsagt sig uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
5. Adam Davidsson (m) har i skrivelse daterad den 6 februari 2008 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
6. Jörgen Anehäll (s) har i skrivelse daterad den 11 januari 2008
avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
7. Andreas Reinholdson (fp) har i skrivelse daterad den 28 januari 2008
avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
8. Alf Stålborg (sd) har i skrivelse daterad den 30 januari 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§2
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Handikappnämnden
Ersättare Ann-Heléne Berggren (m) efter Christer Frinäs.
Tekniska nämnden
Ersättare Christina Olsson (mp) efter Daniel Axelson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Aron Jonsson (m) efter Axel Skröder.
Kulturnämnden
Ersättare Anna Månsson (m) efter Adam Davidsson.
Ledamot Johanna Larsson (s) efter Lena Åberg.
Nämndemän
Nämndeman Nina Anderbjörk (s) efter Ewa Lensgtedt.
Region Blekinge
Ersättare Lars Hildingsson (s) efter Marcus Alexandersson.
Socialnämnden
Ersättare Tony Rigestam (s) efter Jörgen Anehäll.
Ledamot Ann-Christin Karlsson (fp) efter Andréas Reinholdsson.
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Gertie Olsson (s) efter Laila Karlsson.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Ola Svensson (sd) efter Alf Stålborg.
_____
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Akten

9

2007.557.007
2007.686.619
2007.655.007
2007.612.701
2007.14.251
2006.499.700

§3
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Äldreförvaltningen, granskning av likvärdig biståndsbedömning i Karlskrona
kommun.
B. Barn- och ungdomsnämnden, 2007-12-19 § 149, rapport angående segregation och
valfrihet.
C. Kommunrevision, FE 2007 granskning av vårdkedjan för psykiskt funktionshindrade.
D. Vårdförbundets Blekinges delårsrapport, samt revisorernas utlåtande.
E. Länsrätten i Blekinge, dom 2007-12-18 mål nr 149-07 Rotel 3, laglighetsprövning
enligt kommunallagen.
F. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från äldrenämnden.

Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar att ärendet 3 b utgår och behandlas som ett informationsärende
på nästa sammanträde.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall på Patrik Hansson yrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Patrik Hanssons bordläggningsyrkande.
Kommunfullmäktige finner att man beslutat bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen på ärende 3 a, 3 c-f, samt
att ärende 3 b bordläggs.
_____
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Akterna

2008.2.375
2008.4.512
2008.9.003
2008.28.312
2008.35.739
2008.55.510
2008.67.003
2008.75.317
2008.80.055
2008.84.251
2008.94.028
2008.101.866
2008.109.611
2008.136.312
2008.137.511
2008.138.843
2008.140.530
2008.139.820
2008.163.530
2008.82.514
2008.199.611
§4
Inkomma motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om koncept på vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet i Karlskrona, av Thomas Worzyk.
2. Medborgarförslag om att bredda Spårgatan mellan Norra Smedjegatan
och Arvid Nilssonsgatan i Karlskrona eller inför parkering förbjuden på
sträckan, av Reinhold Selin.
3. Medborgarförslag om åtgärder för begränsande av användandet av
raketer och andra pyrotekniska produkter och komplettering av
ordningsstadgan, av Lars Åkesson.
4. Medborgarförslag om gång- eller cykelbro mellan Hästö (Skanstorget)
och Gullberna Park, av Magnus Petersson.
5. Medborgarförslag om seniorboende, av Sterne Johannesson.
6. Medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området kring
Lokstallarna och Södra Långöbron- Blekingegatan, av Robert Hedman.
7. Medborgarförslag om begränsad tid för försäljning av raketer och
smällare, av Agneta Thörnberg.
Forts
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§ 4 forts
Inkomma motioner och medborgarförslag.
8. Medborgarförslag om vägbelysning på vägsträckan från korsningen
Rosenholmsvägen- Lingonvägen och till Telenor Arena Rosenholm, av
Mikael Holmström.
9. Medborgarförslag om annonsplats på offentliga platser, av Filip Issal.
10. Medborgarförslag om att plats till återvinningsstation ska ingå i avtal vid
exploateringssamarbete med vissa företag, av Stig Hedén.
11. Medborgarförslag om bonus till kommunanställda, av Filip Issal.
12. Medborgarförslag om konsttävling för utsmyckning av Rosenholm, av
Filip Issal.
13. Medborgarförslag om bygg förskolor i husbåtar, av Filip Issal.
14. Medborgarförslag om att planera och bygg cykel- och gångbroar mellan
Karlskronas öar, av Joachim Nilsson.
15. Medborgarförslag om att tar bort biltrafik runt Hoglands park, av
Joachim Nilsson.
16. Medborgarförslag om turistbutiker i järnvägstunneln under Trossö, av
Joachim Nilsson.
17. Medborgarförslag om bygg kommunikationscentrum vid dagens
järnvägsstation, av Joachim Nilsson.
18. Medborgarförslag om att anlägga nöjespark i dagens oljehamn, samt till
viss del klättrande upp på bryggareberget, av Joachim Nilsson.
19. Medborgarförslag om kollektivtrafikens dag, av Filip Issal.
20. Motion angående P-huset, kv Urmakaren, av Percy Blom (s)
21. Motion om att göra Tullskolan till ett nytt centrum för föreningslivWämöskolan blr F-9.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
______
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Akten

2005.529.609

§5
Avskriven motion
Lena Hjorth (fp) återkallade i skrivelse den 12 januari 2008 motion angående
modernisera Holmsjö skola.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______
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Akterna

2008.61.450
2008.110.611
2008.126.041

§6
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till kommunalrådet Mats Lindbom om omhändertagandet
av sorterat brännbart avfall, av Günter Dessin (v),
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
2. Interpellation till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson om Backaboskolan
och Tullskolan, av Patrik Hansson (s),
3. Interpellation till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson om budgeten, av
Christina Mattisson (s).
________
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Handläggare
Ekonomienheten
Akten

2007.657.005

§7
Investeringstillstånd - elektronisk handel.
Karlskrona kommun har sedan 2001 scannat i princip samtliga inkommande
leverantörsfakturor. I samband med ”RUP-arbetet” under 2007 har den
projektplan som togs fram, avseende elektronisk beställning och orderlösa
fakturor, för Karlskrona kommuns införande av elektronisk handel
uppdaterats.
Investerings- och tidplan har framtagits och de ekonomiska
driftskonsekvenserna har bedömts. Utifrån detta har effektmål tagits fram.
Målsättningen är att under 2008 skall införande av elektroniska beställningar
och hantering av orderlösa fakturor inledas och slutföras. Dessutom skall
övergång ske till elektronisk hantering av internfakturor i kommunen.
Avrop från gällande ramavtal skall ske elektroniskt från minst 30 av
kommunens leverantörer och 50 % av samtliga beställningar skall ske
elektroniskt.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 11 december 2007 gett
förslag på tidplan, investeringsplan och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 6,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att ge kommunstyrelsen investeringstillstånd och igångsättningstillstånd för
införande av elektroniska beställningar och orderlösa fakturor enligt
ovanstående beskrivning, samt
att finansiering skall ske genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges
investeringsreserv om 1 749 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Teniska nämnden
Akten

2007.631.003

§8
Förslag till nytt reglemente för Tekniska nämnden och tillägg till
kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen beslöt den 10 april 2007 § 80 att genomföra en översyn av
kommunledningsförvaltningens organisation som innebär förändringar i
ansvarsfördelningen mellan Tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslöt den 27 november 2007 § 91 att fastställa ett förslag
till reglemente för nämnden. Dessa ändringar föranleder Kommunstyrelsen
att göra tillägg till sitt reglemente vad avser förändrad ansvarsfördelning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 7,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att fastställa Tekniska nämndens förslag till reglemente, samt
att i Kommunstyrelsens reglemente införs de förändringar som föranleds av
tekniska nämndens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
Akten

2007.515.001

§9
Förslag till konkurrensutsättning och minimering av
egenregiverksamheten inom tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige beslutade den 20-21 december 2006 § 191 p. 7 att ge
tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag och konsekvensbeskrivning
på övergång till en mer konkurrensutsatt organisation inom nämndens
samtliga enheter för att minimera omfattningen av egenregiverksamhet inom
tekniska förvaltningen och att detta skall vara färdigt senast den 30 april
2007.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 25 september 2007 och lämnat
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens ordförande menar att det har framkommit, efter det att
beslut fattats i tekniska nämnden, att det ej finns politisk majoritet i
kommunfullmäktige för genomförande av tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 8,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att tekniska nämnden genomfört det uppdrag som kommunfullmäktige
beslutat om, samt
2. att tekniska nämnden fortsättningsvis skall hantera konkurrensutsättningen
av nämndens verksamhet i enlighet med nu gällande Kommunalt
konkurrensprogram.
Yrkanden
Percy Blom (s) och Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (s), Richard Jomshof (sd) och Rickard Jönsson (s) yttrar
sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Samtliga nämnder/bolag
Personalenheten
Akten

2007.428.027

§ 10
Kompetensutvecklingspolicy.
I upprättat förslag till kompetensutvecklingspolicy för medarbetare i
Karlskrona kommun har tagits fram av personalenheten. Förslaget har varit
på remiss hos samtliga nämnder, bolag och fackliga organisationer.
På remissrundan bifogades för kännedom även mall för
kompetensutvecklingsplan, översiktlig samt mall för
kompetensutvecklingsplan, individuell.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 9,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att anta upprättat förslag till kompetensutvecklingspolicy för medarbetare
i Karlskrona kommun, samt
2. att förslaget till kompetensutvecklingspolicy för medarbetare i Karlskrona
kommun ska gälla för Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder
och bolag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

2007.668.253

§ 11
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun.
Rubricerad etablering inom angiven fastställd detaljplan avser den numera
avstyckade tomten Axel 1 vid Fisktorget. Detaljplanen för kv Axel antogs av
kommunfullmäktige under 2000 och vann laga kraft samma år.
Karlskrona har brist på hotellrum och lokaler för att kunna utveckla sin
potential som konferens- och seminarieort och även turistiskt. Bristen är
påtalig och en etablering av ett större hotell med konferensmöjligheter och i
anslutning till Östersjö- och idrottshallen och numera i samverkan med de
verksamheter och möjligheter Rosenholmsområdet ger måste ses positivt för
kommunens utveckling tillsammans med andra aktörer inom hotell- och
besöksnäringen.
Kommunen har under flera år arbetat för att få tillstånd en etablering av ett
hotell inom kv Axel. Ett samarbete inleddes tidigt med NCC som har ett
utbrett kontaktnät inom branchen och var villiga att satsa på projektet. NCC
skulle gå in som entreprenör vid en byggnation och satsa eget kapital i
sökandet efter en hotelloperatör.
Diskussionerna och kontakterna har nu lett till upprättat förslag till avtal
mellan NCC Construction Sverige AB och Karlskrona kommun. Avtalet
handlar om överlåtelse av fastigheten Axel 1 till NCC, sanering av tomten
och exploatering.
NCC (bolaget) vill uppföra ett hotell på ca 180 rum jämte konferenslokaler
inom fastigheten. Förslaget till hotell följer och överensstämmer med
gällande detaljplan för att underlätta hanteringen av bygglov. Tempot är högt
från bolagets sida med målsättningen att ha byggt ett färdigt hotell med
konferenslokaler till september 2009. byggstart måste då ske i början på 2008
och dessförinnan måste fastigheten sanerats från föroreningar.
Kommunen överlåter fastigheten Axel 1 till bolaget för 5 000 000 kronor.
Axel 1 är på 5 675 kvm och det bokförda värdet är o kr. Fastigheten var
tidigare en del av det området som gasverket i Karlskrona var beläget på.
Miljötekniska undersökningar har gjorts som visar att marken är förorenad
och hur den skall saneras innan byggnationen påbörjas. Gasverket ägdes av
kommunen och kommunen är som verksamhetsutövare ansvarig för
saneringen.
forts
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§ 11 forts
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun.
Kommunen är således ansvarig att fastigheten miljösaneras, i den omfattning
som miljö- och byggnadsnämnden beslutat som tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken, innan bolaget kan beträda marken för en byggnation. Cirka
6 000 m3 jordmassor (eller 10 800 ton) kommer att, på ett särskilt sätt,
schaktas upp och transporteras till Bubbetorps avfallsanläggning för ett
omhändertagande. Erforderlig sanering inom fastigheten kommer att ske ner
till grundvattenytan. Alla erforderliga tillstånd för sanering om hur det skall
ske är klara.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 18 december 2007
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 10, för
egen del beslutat
1. att bevilja tekniska nämnden- under förutsättning av kommunfullmäktiges
positiva beslut- ett omedelbart investeringstillstånd för detta
investeringsprojekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 10,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att godkänna föreliggande avtal angående fastighetsöverlåtelse och
uppförande av en hotellbyggnad inom fastigheten Axel 1 mellan Karlskrona
kommun och NCC Contruction Sverige AB (556613-4929) för dels
försäljning av fastigheten Axel 1, Karlskrona till bolaget för 5,0 mkr, samt
dels sanering av fastigheten,
2. att bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 17,0 mkr för sanering av
fastigheten Axel 1,
3. att finansiera detta belopp dels genom en uppräkning av intäktsbeloppet
för relationsvinster vid fastighetsförsäljning med 5 mkr dels genom
uppräkning av avkastning, moderbolagskoncernen med 7 mkr samt i övrigt
genom en försämring av det budgeterade årsresultatet med 5 mkr, fån 25,9
mkr till 20,9 mkr,
4. att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag på 3,3 mkr för
iordningsställande av Chapmansplan, boll- och lekplats samt delar av
Fisktorget och Björkholmskajen,
5. att finansiera denna investering genom ett motsvarande omdisposition av
medel från den särskilda investeringsreserven i budget 2008, Forts
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§ 11 forts
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun.
6. att från år 2009 och framåt tillkommande driftkostnader, hos tekniska
nämnden, skall prövas i samband med fastställande av budgetramar för år
2009-2011, samt
7. att bolaget erhåller bygglov senast 2008-12- 31 för nybyggnad av ett
hotell som i huvudsak överensstämmer med ett av bolaget och
hotelloperatören upprättat förslag till nybyggnad.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), Christina Mattisson (s), Carl-Göran Svensson (m),
Jan Lennartsson (m), Gertie Olsson (s), Magnus Larsson (c) och Karin
Brunsberg (m) ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (mp) yrkar återremiss för att avvakta den information som
man får på dagens möte med Länsstyrelsen i Blekinge Län avseende
statsbidrag.
Rickard Jomshof (sd) yrkar bifall till Sofia Bothorps återremissyrkande.
Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Percy Bloom (s) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
dag.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 62 ja-röster och 10 nej-röster och 3 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Forts
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§ 11 forts
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona
4:5 (kvarteret Axel m.m) på Trossö, Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna föreliggande avtal angående fastighetsöverlåtelse och
uppförande av en hotellbyggnad inom fastigheten Axel 1 mellan Karlskrona
kommun och NCC Contruction Sverige AB (556613-4929) för dels
försäljning av fastigheten Axel 1, Karlskrona till bolaget för 5,0 mkr, samt
dels sanering av fastigheten,
2. att bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 17,0 mkr för sanering av
fastigheten Axel 1,
3. att finansiera detta belopp dels genom en uppräkning av intäktsbeloppet
för relationsvinster vid fastighetsförsäljning med 5 mkr dels genom
uppräkning av avkastning, moderbolagskoncernen med 7 mkr samt i övrigt
genom en försämring av det budgeterade årsresultatet med 5 mkr, fån 25,9
mkr till 20,9 mkr,
4. att bevilja tekniska nämnden ett investeringsanslag på 3,3 mkr för
iordningsställande av Chapmansplan, boll- och lekplats samt delar av
Fisktorget och Björkholmskajen,
5. att finansiera denna investering genom ett motsvarande omdisposition av
medel från den särskilda investeringsreserven i budget 2008,
6. att från år 2009 och framåt tillkommande driftkostnader, hos tekniska
nämnden, skall prövas i samband med fastställande av budgetramar för år
2009-2011, samt
7. att bolaget erhåller bygglov senast 2008-12- 31 för nybyggnad av ett
hotell som i huvudsak överensstämmer med ett av bolaget och
hotelloperatören upprättat förslag till nybyggnad.
_____________
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

2007.667.251

§ 12
Avtal mellan Karlskrona kommun och Örlogsporten Fastigheter AB
angående exploatering av detaljplan för del av Fiskhamnen 3 m. fl, Saltö
torg.
Detaljplan för del av Fiskhamnen 3 m. fl, Saltö torg, Karlskrona kommun är
föremål för antagande av kommunfullmäktige i Karlskrona.
Planområdet är beläget på södra Saltö och gränsar till Saltö torg i norr och
Saltöhems pågående byggnation på Flundran 3 m.fl fastigheter i söder.
SaltöHems AB;s bolag Örlogsporten och fastigheter AB har förvärvat
fastigheten fiskhamnen 3, vilket ger möjlighet att ytterligare och i ett nytt
koncept utveckla den pågående byggnationen inom området.
Fastigheten Fiskhamnen 3 angränsar direkt till Saltö torg. Då nivåskillnader
förekommer mellan Fiskhamnen 3 och gatuplan kommer nuvarande nivå på
Saltö torg att behövas att höjas för att kunna bindas ihop med planerade
bebyggelsen på Fiskhamnen 3 som har en högre höjdsättning enligt nyligen
tagna riktlinjer av miljö- och byggnadsnämnden. Även omgivande gator
påverkas av höjdändringen. Hela Saltö torg måste omdanas.
Då omdaningen är föranledd av bolagets byggnation får bolaget svara detta.
Med anledning härav upprättat avtal träffats mellan kommunen och bolaget
som dels reglerar omgestaltningen av Saltö torg dels en mindre överlåtelse av
mark enl. detaljplan samt dels ett medgivande till anläggandet av båtbrygga
på Saltösund.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 11,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att godkänna föreliggande avtal mellan Karlskrona kommun och
Örlogsporten Fastigheter AB som reglerar omgestaltningen av Saltö
torg.m.m
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

2007.29.1214

§ 13
Antagande av detaljplan Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg), Karlskrona
kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 september
2007, § 296, hemställt att fullmäktige beslutar anta detaljplan för
Fiskhamnen 3 m fl Saltö torg, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Projektet syftar till att skapa bostäder i flerbostadshus i en attraktiv miljö,
nära havet och nära Karlskrona centrum. Förslaget ger även förutsättningar
för handel och kontor. Målet är att södra Saltö omvandlas till en ny
variationsrik och spännande stadsdel med en blandning av bostäder och
verksamheter. Ett nytt bostadsområde byggs för närvarande på platån på
södra Saltö. Förslaget innebär att bostadsområdet kommer att omfatta hela
området fram till Saltö torg. Planområdet är beläget på södra Saltö, cirka 1,5
km från Karlskrona centrum. Området begränsas av Utövägen och därefter
hamn i öster, bostäder i norr, naturområde i väster samt flerbostadshus under
uppförande i söder. Planområdet omfattar cirka 1,01 hektar, varav 0,52
hektar kvartersmark och 0,49 hektar allmän plats.
Marken inom planområdet ägs dels av Karlskrona kommun dels av
Örlogsporten Fastigheter AB. Större delen av kvartersmarken ägs av
Örlogsporten Fastigheter AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 12,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att antaga detaljplanen för Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg) daterad 28
maj 2007 och reviderad den 27 augusti 2007, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
Yrkanden
Mats Lindbom yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Alf Stålborg (sd) yrkar återremiss, för att fortsätta utredningen när det gäller
gång- och cykelväg, busshållplats och äldreboende.
Christina Mattisson (s) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 13
Antagande av detaljplan Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg), Karlskrona
kommun.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
dag.
Därefter beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att antaga detaljplanen för Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg) daterad 28
maj 2007 och reviderad den 27 augusti 2007, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
__________
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Samtliga nämnder/styrelse
Akten

2007.653.163

§ 14
Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för
pandemisk influensa
Hotet om en världsomspännande influensaepidemi, en pandemi,
har lyfts fram av både internationella organisationer och
nationella myndigheter de senaste åren. En pandemi innebär stora
påfrestningar på samtliga samhällssektorer och utgör inte bara ett
problem för primärvården.
Ett förslag till beredskapsplan för pandemisk influensa har under
hösten 2007 arbetats fram av kommunledningsförvaltningen i
samarbete med representanter från övriga förvaltningar. Planen
syftar till att säkerställa kommunens förmåga att hantera
effekterna av en pandemi för att undvika att samhällsviktiga
verksamheter slås ut.
Planen beskriver allmänt en pandemi samt hur
beredskapsplaneringen har genomförts i kommunen. Kommunens
viktigaste verksamheter vid en pandemi har identifierats och
klassificerats för att fungera som underlag vid prioritering av
vaccinationer. Kommunen har fått i uppdrag av länets
smittskyddsläkare att senast vid halvårsskiftet 2008 rapportera
vilka grupper och funktioner som behöver prioriteras för
vaccinering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 13,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att anta Karlskrona kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa
enligt upprättad förslag, samt
2. att ge de nämnder som enligt beredskapsplanen ansvarar för verksamheter
inom kategori A1 (Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden,
Handikappnämnden, Äldrenämnden, Miljö- och byggnadsnämnden), i
uppdrag att för egen del upprätta åtgärdsplaner för hantering av pandemi
senast den 31 maj 2008, samt
3. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att verka för att de
externa aktörerna inom kommunens geografiska område
samordnar sin pandemiplanering med Karlskrona kommun i
enlighet med SFS 2006:544 2 kap, 7§.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.30.297

§ 15
Investering av inventarier till ny konsthall i f.d Stoltz lokaler.

I den av kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten för år 2008
ingår 2,0 miljoner kronor till tekniska nämnden för iordningställande av en
ny konsthall (i f.d O´Learys lokaler i Konserthusfastigheten) som ersättning
för den tidigare i Båtmanskansernen. Sedan detta beslut togs har dock
planeringen nu ändrats i så motto att den nya konsthallen i stället kommer att
inrymmas i förhyrda lokaler på Borgmästaregatan (f.d Stoltz/Kino
nattklubb).
Med anledning av denna förändring begär nu kulturnämnden att till sig få
omdisponera 1,2 miljoner kronor från ovanstående investeringsanslag för att
täcka kostnaderna för anskaffning av nödvändiga inventarier/utrustning till
den nya konsthallen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 16 januari 2008 gett
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 februari 2008, § 20,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
1. att tillstyrka kulturnämndens framställan om att omdisponera 1,2 miljoner
kronor från i budget 2008 upptaget investeringsanslag för ombyggnad till
konsthall till nytt anslag för inköp av inventarier till ny konsthall på
Borgmästaregatan 6,
2. att samtidigt också bevilja kulturnämnden ett omedelbart
igångsättningstillstånd för denna investering, samt
3. att de tillkommande årliga drift- och kapitalkostnaderna för denna
investering skall rymmas inom kulturnämndens nu fastställda budgetramar
för åren 2008-2010.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

2005.228.170

§ 16
Svar på motion om var ska huvudbrandstationen ligga.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2005, § 47, av
Mats Lindbom, Maria Persson, Jörgen Johansson, Ingela Abramsson och
Karl-Anders Holmqvist. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda var huvudbrandstationen ska ligga samt vilka ekonomiska
och verksamhetsmässiga konsekvenser det får.
Räddningstjänsten har i skrivelse den 5 december 2007 lämnat yttrande.
Räddningstjänsten har hos medlemskommunerna hemställt om tillskott, till
den ekonomiska ramen, för att finansiera anskaffning och drift av RAKEL.
Medlemskommunerna har ställt sig positiva till framställan. Beträffande
brandstationens framtida lokalisering har räddningstjänsten i skrivelse
daterad 3 mars 2007 uppmärksammat Karlskrona kommun på det angelägna i
att en strategisk lämplig plats reserveras för en framtida brandstation.
Räddningstjänsten genomförde år 2001 (daterad 4 oktober 2001) en
utredning med förslag på lämpliga lokaliseringar. Resultatet av utredningen
pekade på att brandstationen bör lokaliseras utmed infartsleden mellan
E22:an och Oscarsvärn.
Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse 7 maj 2007, uppmanat miljöoch byggnadsnämnden att inom ramen för översynen av kommunens
översiktsplan beakta de synpunkter som framförts av Räddningstjänsten och i
översiktsplanen reservera de markytor som behövs för en framtida placering
av ny brandstation.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 20 december 2007 lämnat
beslutsförslag med hänvisning till räddningschefens yttrande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2008, § 14,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att anse motionen besvarad med hänvisning till räddningschefens yttrande.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2006.41.620

§ 17
Svar på motion angående ökat antal timmar skolgymnastik.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006, § 4, av
Richard Jomshof. Motionären föreslår att Karlskrona kommun ska undersöka
möjligheterna att samtliga barn i årskurs ett till fyra i kommunen ges
gymnastik varje dag som obligatoriskt ämne, i linje med det så kallade
Bunkefloprojektet i Bunkeflostrand i Skåne.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 december 2007, §
159, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att barn- och
ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner, vilket kommer till
uttryck i den av nämnden antagna skolplanen. Uppdraget är att skolor och
fritidshem ska arbeta med barns och elevers hälsomedvetande genom att:
1.skapa långsiktigt hållbara rutiner för ett systematiskt hälsoarbete
2. fördjupa och vidareutveckla det pågående hälsoarbetet med bl.a.
hälsosamtalen.
I barn- och ungdomsnämndens verksamheter finns en stor medvetenhet om
vikten av att erbjuda en stödjande miljö för att grundlägga en hälsosam
livsstil. Förskolor, skolor och fritidshem arbetar aktivt och på olika plan för
att barn/elever ska uppleva och bibehålla lusten till fysisk aktivitet. I detta
arbete är familjerna och idrottsrörelsen viktiga samarbetspartners, vilket
också är en av byggstenarna i Bunkeflomodellen: ”Skolan kan inte ensam ta
ansvar för barnens totala utveckling. Det kräver allas ansvar, engagemang
och empati”.
Grundskolans timplan omfattar totalt 500 timmar ”Idrott och hälsa”. Av
timplanens övriga timmar kan skolan använda 600 timmar till att ge vissa
ämnen (tex. Idrott och hälsa) mer tid än den som är angiven i timplanen.
Det motionen vill åstadkomma är på god väg att genomföras. Ett politiskt
beslut om gymnastik varje dag bedöms inte vara nödvändigt.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 januari 2008 tillstyrkt att
motionen avslå motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 februari 2008, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att avslå motionen.
Forts
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§ 17 forts
Svar på motion angående ökat antal timmar skolgymnastik.
Proposition
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen
Jan-Olof Pettersson och Sofia Bothorp yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshof bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige finner att man
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Komunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
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Kulturnämnden
Akten

2005.257.800

§ 18
Svar på motion angående strategi för Karlskrona kulturutvecklingkulturprogram och en process för ett nytt kulturhus.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av
Günter Dessin och Ulf Hansson. Motionärerna föreslår att det är
betydelsefullt att Karlskrona kommun får ett genomarbetat och förankrat
kulturprogram som bas för kultur- och stadsmiljösatsningar i framtiden. I
motionen efterfrågas att allmänhet och föreningsliv ska få ge synpunkter på
ett förslag till program innan det antas och att det bör innehålla en analysdel,
jämförbara underlag från andra kommuner samt möjligheter och
framtidsinriktning.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 18 december 2007, § 101, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att motionen inte besvarats
tidigare i avvaktan på förstudien till ett nytt stadsbibliotek.
Kulturförvaltningen presenterar ett svar på motionen med anledning av bland
annat följande tre faktorer:
de kulturplaner som är under framtagning med hjälp av analysbegreppet
”Cultural planning”

ett nytt stadsmiljöprogram som presenteras under år 2008

med perspektivet att ett nytt stadsbibliotek är nyckeln till Karlskronas
utveckling som kreativ och kunskapsorienterad kommun.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
att det i kulturnämndens arbete med målformuleringar även ingår att verka
för ett aktivt forum för utveckling av de kreativa näringarna i Karlskrona,
baserat på modellen med ”Cultural planning”, samt
att uppdra till styrgruppen för nytt stadsbibliotek att utarbeta en strategi för
bättre samverkan mellan ett nytt bibliotek och en rikare stadsmiljö.


Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 januari 2008 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 februari 2008, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att anse motionen besvarad.
Åsa Gyberg Karlsson (v) och Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Komunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
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Utbildningsnämnden
Akten

2004.363.612

§ 19
Svar på medborgarförslag om ”vision för framtiden på Rosenholm,
gymnasieskola med minst 300 elever”
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23
september 2004 § 123, av Gunnar Johansson. Förslaget är att det blir en
gymnasieskola på Rosenholm med minst 300 elever och lämpligt namn vore
Rosenholms gymnasiet
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 20 december 2007, § 90
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har under
längre tid arbetat med liknande planer och ärendet var långt framskridet för
drygt ett år sedan men fick avbrytas.
Utbildningsnämnden är nu på nytt i färd med att skapa en utvidgad
gymnasieutbildning på Rosenholm. Eleverna på nuvarande
yrkesförberedande program lokaliserade till Rosenholm kommer inom kort
att få i princip all sin undervisning där, då även kärnämnesundervisningen
förläggs till Rosenholm. Dessutom undersöks möjligheten att flytta ut
ytterligare gymnasieverksamhet till Rosenholm vilket på sikt kan innebära att
Rosenholmsenheten blir ett rektorsområde.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 16 januari 2008 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 februari 2008, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta.
att anse medborgarförslaget besvarat.
Eva-Marie Malmgren (s) yttrar sig.
Christina Mattisson (s), Ann-Louise Trulsson (m) och Kent Lewén (fp) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Komunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
_______
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§ 20
Fråga
Roland Andreasson (s) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande JanOlof Petersson om han har för avsikt att vidta några åtgärder, för att
återskapa förtroendet som funnits och förbättra relationen mellan politiken
och de ledande tjänstemännen på skolorna.
Jan-Olof Petersson (fp) svarar.
___________
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Akten

2008.110.611

§ 21
Svar på interpellation om Backaboskolan och Tullskolan.
Interpellation till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson om Backaboskolan
och Tullskolan, av Patrik Hansson (s).
Karl-Gösta Svensson (m) har med skrivelse den 20 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______
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Akten

2008.126.041

§ 22
Svar på interpellation om budgeten.
Interpellation till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson om budgeten, av
Christina Mattisson (s).
Kar-Gösta Svenson (m) har med skrivelse den 22 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______

27 mars 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars
2008.
§ 23

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 24

Kommunala val.

§ 25

Anmälningsärenden.

§ 26

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 27

Blekinge trafikens marknadsplan 2009-2011.

§ 28

Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2007.

§ 29

Investering i nytt insatsregisteringssystem inom äldreomsorgen.

§ 30

Extra medel till ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamheten.

§ 31

Rapport från barn- och ungdomsnämnden avseende segregation och valfrihet.

§ 32

Svar på medborgarförslag om livsmedelspolicy för upphandling av råvaror till
kommunens kök.

§ 33

Svar på interpellation om Backaboskolan och Tullskolan.

§ 34

Svar på interpellation om budgeten.

§ 35

Svar på interpellation omhändertagandet av sorterat brännbart avfall.

_____________
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27 mars 2008

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 mars 2008, kl.13.30- 17.45

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf.
Ledamöter

2

Gunilla Ekelöf (fp) jäv kl 16.25-17.00 §§ 33
Peter Glimvall (m) tjg kl 16.25-17.00 §§ 33
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Patrik Hansson (s)
Veronica Lathe (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s) ) kl 13.30-17.20 §§ 23- del av §§
34.
Jan-Anders Lindfors (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Pettersson (s) ) kl 13.30-17.15 §§ 23- del av §§ 34.
Bo Andersson (s) kl 13.30-17.15 §§ 23- del av §§ 34.
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Oscar Dyberg (s) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Möller (s) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Eva-Britt Dahlström (s)
Ewa Lengstedt (s)
Mårten Ekblad (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 13.30-16.05, §§ 23-31
Johan Elofsson (m) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Mikael Andersson (fp) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Jan-Olof Petersson (fp) kl 13.30-17.05 §§, 23- del av §§ 34.
Per Ivarsson (fp)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)

27 mars 2008

3

Mats Lindbom (c)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Jan Johansson (kd)
Roger Poka (mp)
Richard Jomshof (sd) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Nils Johansson (sd) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Alf Stålborg (sd) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Per Henriksson (sd) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Kurt Petersson (sd)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Börje Nilsson (s) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Claes-Urban Persson (s)
Birger Wernersson (s)
Lars Hildingsson (s) kl 13.30-17.35, §§ 23-34
Anna-Karin Leufsstedt (s)
Per-Anders Nygård (s)
Emma B Henning (m) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Bengt Fröberg (m) kl 13.30-17.00, §§ 23-33
Birgitta Gamelius (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§
35.
Bengt Lindström (m)
Bo Löfgren (fp)
Ulf Lundh (c)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)
Christina Olsson (mp)
Ulla Berg (sd) kl 13.30-17.40 §§, 23- del av §§ 35.
Ulf Hansson (v)

Närvarande

ersättare

Peter Christensen (fp)
Lena Hjorth (fp)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Pernilla Persson (c)
Åke Håkansson (s)
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (m) och Peter Johansson (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 3 april 2008, kl. 11.15

27 mars 2008

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 23-35
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf §§ 23-32, §§ 34-35

………………………………………………………
Peter Glimvall §§ 33

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justeringsledamot ………………………………………………
Peter Johansson

4

27 mars 2008

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 april 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5

27 mars 2008

Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§ 23
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Patric Siesing (m) har i skrivelse daterad den 9 mars 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i valnämnden.
2. Thomas Nilsson (m) har i skrivelse daterad den 25 mars 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i socialnämnden.
3. Eva-Lotta Altvall (s) har i skrivelse daterad den 26 mars 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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27 mars 2008

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 24
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Kommunstyrelsen
Ersättare Linda Ekström (s) efter Laila Karlsson.
Ersättare Björn Gustavsson (mp) efter Marcel Abedini.
Kommunfullmäktiges valberedning
Ersättare Anders Persson (s) efter Markus Alexandersson.
Äldrenämnden
Ledamot Eva-Lotta Altvall (s) efter Laila Karlsson.
Lundeska och Danielssonska kasorna
Ledamot Kenneth Ericson efter Jan Alexandersson.
_____
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27 mars 2008

Akterna

8

2007.557.007
2008.202.406
2006.499.700
2007.578.178

§ 25
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Handikappnämnden, granskning av likvärdig biståndsbedömning i Karlskrona
kommun.
B. Miljö- och byggnadsnämnden, 2008-02-14 § 41, förslag om indexering av timbelopp
för förvaltningens taxdebitering.
C. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
handikappnämnden.
D. Räddningstjänsten Östra Blekinge, prestationsmål för räddningstjänstens
förebyggande verksamhet år 2008-2010.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

27 mars 2008

Akterna

2008.213.828
2008.281.212

§ 26
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om enkel friskvårdsanläggning utomhus för äldre i
Hoglands park, av Ove Hansson.
2. Motion om att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i den nya
översiktsplanen, av Mats Johansson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget och motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
______

9
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Blekingetrafiken
Handläggare
Akten

10

2008.60.107

§ 27
Förslag till yttrande över ”Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
för åren 2009-2011”
Blekingetrafikens styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 14 december
2007 att överlämna förslag till marknadsplan för åren 2009-2011 som
underlag till ägarna inför fastställelse på ordinarie bolagsstämma.
Blekingetrafiken har 2008-01-21 sänt rubricerade förslag till marknadsplan
till ägarna för synpunkter. Vid den av styrelsen anordnade trafikkonferensen
den 18 januari har information lämnats till ägarna om innehållet i förslaget.
I planen föreslår Blekingetrafiken att ägarna godkänner en ekonomisk
totalram för Blekingetrafikens verksamhet under planperioden 2009-2011
uppgående till 157 mkr år 2009, 162 mkr år 2010 samt 167 mkr år 2011 i
2008 års kostnadsläge.
I marknadsplanen presenteras tre alternativ.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 11 mars 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008 § 37,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka alternativ C i den ekonomiska planen för Blekingetrafiken
avseende åren 2009– 2011,
2. att Blekingetrafiken engagerar sig i frågan för fortsatt järnvägstrafik
från/till Karlskrona på Kust till kustbanan,
3. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört gällande förslag till marknadsplan för
åren 2009-2011, samt
4. att uppdra till Karlskrona kommuns ombud vid Blekingetrafikens AB
bolagsstämma att framföra besluten enligt ovan.
Mats Lindbom (c), Lars Hildingsson (s), Mats Johansson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Forts

27 mars 2008
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§ 27 forts
Förslag till yttrande över ”Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
för åren 2009-2011”
Karin Brunsberg (m), Bo Löfgren (fp), Carl-Göran Svensson(m), Birgitta
Gamelius (m) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

27 mars 2008

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

12

2008.162.042

§ 28
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 27 februari 2008
lämnat yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut
för år 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 38, för
egen del beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2007 och överlämna detta till kommunens
revisorer,
2. att godkänna överföring av investeringsmedel från 2007 till 2008 för
samtliga nämnder i enlighet med bilaga 1, samt
3. att ekonomichefen får i uppdrag att se över gällande styrprinciper.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 38,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn – och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 7,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Av den positiva avvikelsen om 7,3 mkr föreslås 3,1 mkr att återföras
kommunkassan genom en minskning av kommunbidrag för 2007 samt att
resterande 4,2 mkr balanseras i ny räkning hos barn- och ungdomsnämnden.
Handikappnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse från budget med 0,2
mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,2 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
handkappnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Forts

27 mars 2008
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§ 28 forts
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007
Den positiva avvikelsen med 0,3 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
idrotts- och fritidsnämnden.
Kulturnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,9 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen skall balanseras i ny räkning hos kulturnämnden
utan krav på återställning.
Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten exkl bostadsanpassningsbidrag en
positiv avvikelse om 0,7 mkr.
För bostadsanpassningsbidrag redovisas en negativ avvikelse om -0,4 mkr.
Eftersom kostnaderna för detta bidrag endast till mindre del kan påverkas,
omfattas detta anslag inte av principerna för överföring av över- eller
underskott.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,7 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag om -0,4 mkr föreslås
täckas av kommunkassan i sin helhet.
Socialnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten individ och familjeomsorg exkl
socialbidrag en negativ avvikelse om -4,6 mkr.
För socialbidrag redovisas en negativ avvikelse om –1,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg om
-4,6 mkr balanseras i ny räkning hos socialnämnden utan krav på
återställning.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -1,2 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Tekniska nämnden
Sammantaget redovisar Tekniska nämnden en negativ avvikelse mot budget
med -0,5 mkr
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar sammantaget en
negativ avvikelse om –2,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet
föreslås i sin helhet täckas genom att den ramjustering som gjordes 2007 om
3,1 mkr återställs som kommunbidrag 2007 och att tekniska nämndens
resultat därmed blir +0,8 mkr, och detta balanseras i ny räkning hos tekniska
nämnden.
Forts

27 mars 2008
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§ 28 forts
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett positivt
utfall om 1,8 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Det positiva utfallet med 1,8 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –0,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen skall balanseras i ny räkning hos
utbildningsnämnden utan krav på återställning.
Äldrenämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse om –3,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen skall balanseras i ny räkning hos äldrenämnden utan
krav på återställning.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt vissa nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltningen
jämte dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre
nämnder utvisar positiva avvikelser från budgeten med totalt 6,0 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 6,0 mkr föreslås återföras till kommunkassan i
sin helhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

27 mars 2008

Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

15

2008.7.005

§ 29
Investering i nytt insatsregisteringssystem inom äldreomsorgen.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 19 december 2007, § 142 beslutat
att hemställa hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram för 2008 med
660.000 kronor för anskaffning av nytt insatsregisteringssystem till
hemtjänstverksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 februari 2008
lämnat yttrande jämte beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka äldrenämndens investeringsram i budget 2008 med 660 000
kronor för anskaffning av nytt insatsregisteringssystem till
hemtjänstverksamheten,
2. att täcka denna utgift genom en motsvarande disposition av medel ur den
särskilda investeringsramen i budget 2008,
3. att samtidigt bevilja äldrenämnden ett omedelbart investeringstillstånd för
detta projekt, samt
4. att de till följd av projektet tillkommande drift- och kapitalkostnader skall
inrymmas inom äldrenämndens för åren 2008-2010 tilldelade budgetramar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

27 mars 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

16

2008.215.611

§ 30
Extra medel till ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 18
och i skrivelse daterad 4 mars 2008 beslutat att hemställa hos
kommunfullmäktige att medel motsvarande 2 förskoleavdelningar på 9
månaders delårseffekt, 2,8 Mkr, överförs till nämndens ram för att
möjliggöra utökad platstillgång inom förskolan från och med 1 april 2008.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 11 mars 2008, § 44,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2008 med 2,8
miljoner kronor för ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamheten, samt
2. att minska tekniska nämndens budgetram för år 2008 med motsvarande
belopp.
Yrkanden
Patrik Hansson (s), meddelar att s-gruppen, Patrik Hansson (s), Yvonne
Sandberg Fries (s), Veronica Lathe (s), Christina Mattisson (s), Patrik
Enstedt (s),Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren (s), Jan-Anders
Lindfors (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark (s), Percy Blom (s),
Jeanette Pettersson (s), Bo Andersson (s), Mats Johansson (s),
Anders Persson (s), Oscar Dyberg (s), Gertie Olsson (s),
Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Birgitta Möller (s)
Eva-Britt Dahlström (s), Ewa Lengstedt (s), Mårten Ekblad (s), Lisbeth
Bengtsson (s), Börje Nilsson (s), Claes-Urban Persson (s), Birger
Wernersson (s), Lars Hildingsson (s), Anna-Karin Leufsstedt (s) och
Per-Anders Nygård (s) inte kommer att delta i dagens beslut och överlämna
en skriftlig röstförklaring.
Kent Lewén (fp), Jeanette Pettersson (s), Jan-Olof Pettersson (fp) yttrar sig.
Forts

27 mars 2008

§ 30 forts
Extra medel till ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamhet.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Proposition
Kommunfullmäktige tillstyrker att röstförklaring får bifogas protokollet,
protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar således
1. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2008 med 2,8
miljoner kronor för ytterliggare utbyggnad av förskoleverksamheten, samt
2. att minska tekniska nämndens budgetram för år 2008 med motsvarande
belopp.
________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2007.686.619

§ 31
Rapport från barn- och ungdomsnämnden avseende segregation och
valfrihet
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2007, § 101 att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en
utvärdering av den eventuella segregerade effekt som friskolorna har på
Karlskronas skolor.
Barn- och ungdomsnämnden 2007-12-19 § 149 har tagit del av rapporten
som är ett underlag för analys och bedömning av konsekvenserna för
kommunens skolverksamhet som helhet och dess framtida utveckling.
Sammanfattning av resultat och frågeställningar;
Utredningen påvisar, i likhet med ett flertal liknande nationella studier
•
en ökad andel elever i friskola
•
skillnader mellan friskolor och kommunala skolor vad det gäller
elevsammansättning, samt
•
ökade skillnader mellan kommunens olika skolor under senare år
På så sätt kan konstateras att vi ser en ökad segregation i kommunens
skolverksamheter.
Framförallt tre olika faktorer diskuteras som orsak till skolsegregation:
bostadssegregation, ökade möjligheter till fria skolval och förekomsten av
friskolor.
Utredningens resultat talar för att valfriheten i sig har medfört stora
förändringar i skolans verksamheter. Det framkommer också att olikheten
mellan skolor i kommunen inte bara handlar om geografisk närhet eller
frågan om huvudmannaskap. Eller för att sammanfatta resultatet av en
undersökning av fristående förskolor (Pérez Prieto & Sahlström 2003):
Även om alla skolor vore kommunala kan föräldrars och elevers ökade
valfrihet bidra till en ökad segregation.
Rapporten behandlar följande punkter:
- Vad är segregation?
- Skillnader mellan kommunens skolor utifrån bakgrundsfaktorerna social
och etnisk bakgrund
- Skolorna utan särskilt upptagningsområde
- Eleverna i fristående skola läsåret 07/08. Forts

27 mars 2008

§ 31 forts
Rapport från barn- och ungdomsnämnden avseende segregation och
valfrihet
Ulf Hansson (v), Patrik Hansson (s), Jan-Olof Pettersson (fp), Richard
Jomshof (sd), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Johan Elofsson (m),
Camilla Brunsberg (m), Ann-Louise Trulsson (m), Mats Lindbom (c) och
Christina Mattisson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______
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Upphandlingsenheten
Akten

20

2006.152.058

§ 32
Svar på medborgarförslag om livsmedelspolicy för upphandling av
råvaror till kommunens kök.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Claes Gustafsson. Förslagsställaren anför att Karlskrona
kommun bör utarbeta en livsmedelpolicy för upphandlingen av råvaror till
kommunens kök. I policyn ska framgå att man ställer samma krav på
råvarorna man köper, som gäller i svensk lag för livsmedelsframställning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 januari 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av skrivelse framkommer det att kommunen
följer idag gällande krav för upphandling av livsmedel i den pågående
länsgemensamma upphandlingen av livsmedel där Karlskrona kommun
deltar.
Det är inte förenligt enligt Lagen om offentlig upphandling att ställa krav
som är högre ställda än EU;s krav. En separat livsmedelspolicy av råvaror
bedöms ej nödvändig då livsmedelsupphandlingen av Karlskrona kommun
följer de lagar och förordningar som är tillämpliga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 43,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

27 mars 2008

Akten

21

2008.110.611

§ 33
Svar på interpellation om Backaboskolan och Tullskolan.
Ordförande anmäler jäv och lämnar lokalen.
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28
februari 2008, § 6, och var ställd till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson
(m), av Patrik Hansson (s).
Karl-Gösta Svensson (m) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 20 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 28 februari 2008, § 21,
bordlagt ärendet.
I debatten deltar Karl-Gösta Svenson (m), Patrik Hansson (s),
Richard Jomshof (sd), Eva-Marie Malmgren (s) och Jan-Olof Pettersson (fp).
_______

27 mars 2008

Akten

2008.126.041

§ 34
Svar på interpellation om budgeten.
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28
februari 2008, § 6, och var ställd till kommunalrådet Karl-Gösta Svenson
(m), av Christina Mattisson (s).
Karl-Gösta Svensson (m) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 22 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 28 februari 2008, § 22,
bordlagt ärendet.
I debatten deltar Christina Mattisson (s), Karl-Gösta Svenson (m), Kent
Lewén (fp), Peter Johansson (s) och Jan-Åke Nordin (m).
_______
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Akten

2008.61.450

§ 35
Svar på interpellation om omhändertagandet av sorterat brännbart
avfall.
Interpellationen antogs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28
februari 2008, § 6, och var ställd till näringslivsutskottets ordförande Mats
Lindbom (c) av Günter Dessin (v).
Mats Lindbom (c) har i skrivelse inkommen till
kommunledningsförvaltningen den 27 februari 2008 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 28 februari 2008, § 6,
bordlagt ärendet.
I debatten deltar Mats Lindbom (c) och Günter Dessin (v).
______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2008.
§ 36

Föredragning av Karlskrona bolagskoncern

§ 37

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 38

Kommunala val.

§ 39

Anmälningsärenden.

§ 40

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 41

Inkommen interpellation

§ 42

Årsredovisning år 2007 för Karlskrona kommun.

§ 43

Revisionsberättelse år 2007 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

§ 44

Revisionsberättelse år 2007 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.

§ 45

Budget och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona kommun.

§ 46

Antagande av detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö,
Karlskrona kommun.

§ 47

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 april 2008.

§ 48

Nedläggning av Backaboskolan.

§ 49

Rapport från Karlskronahem AB om möjligheten att bygga sk. Seniorlägenheter med
hyresrätt.

§ 50

Svar på motion angående allergiframkallande växter.

§ 51

Svar på motion angående utredning av ny skola i Nättraby.

§ 52

Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.

§ 53. Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets
norra körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra
Smedjegatan, delen Stortorget – Stenbergsgränd.
§ 54

Svar på interpellation om utbildningsnämndens ekonomi.

_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 24 april 2008, kl.13.30- 17.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Patrik Hansson (s)
Veronica Lathe (s)
Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s) kl 13.30-17.00 §§ 36-45
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s) ) kl 14.20-17.45 §§ 37-54
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Pettersson (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s) kl 13.30-17.05 §§ 36- del av §§
46
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Sune Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ §§ 36- del av §§ 46
Birgitta Möller (s)
Eva-Britt Dahlström (s) kl 13.30-17.05 §§ 36-46
Angela Sandström (s)
Ewa Lengstedt (s) kl 13.30-17.00 §§ 36-45
Mårten Ekblad (s)
Lars Hildingsson (s) kl 14.20-17.45 §§ 37-54
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 13.30-17.05 §§ 36-46
Rune Andersson (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m) kl 15.00-17.45 §§ 39-54
Patrik Stjärnlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 15.30-17.45 §§ 45-54
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m) kl 14.20-16.35 §§ 37- del av §§ 45
Mikael Andersson (fp) kl 13.30-17.05 §§ 36-46
Jan-Olof Petersson (fp)
Anna Ekström (fp)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Ingela Abramsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Jörgen Johansson (c)
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3

Magnus Larsson (c)
Mats Lindbom (c)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Roger Poka (mp)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Per Henriksson (sd)
Kurt Petersson (sd) kl 13.30-17.05 §§ 36- del av §§ 46
Åsa Gyberg-Karlsson (v) kl 13.30-17.05 §§ 36-45
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Claes-Urban Persson (s) kl 17.00-17.45 §§ 46-54
Birger Wernersson (s)
Anna-Karin Leufsstedt (s)
Ulla Ohlsson (s)
Eva Öhman (s) kl 13.30- 14.20 §§ 36
Per-Anders Nygård (s)
Walla Carlsson kl 17.00-17.45 §§ 46-54
Mats Fagerlund (s) kl 13.30- 14.20 §§ 36 kl 17.00-17.45 §§
46-54
Emma B Henning (m) kl 13.30-17.05 §§ 36- del av §§ 46
Bengt Fröberg (m)
Birgitta Gamelius (m) kl 13.30-15.30 §§ 34-44 kl 17.0017.45 §§ 46-54
Karl-Gustaf Johansson (m)
Bengt Lindström (m)
Patrik Magnusson (m)
Bo Löfgren (fp)
Ulf Lundh (c) kl kl 13.30-17.05 §§ 36- del av §§ 46
Pernilla Persson (c) kl 17.05-17.45 §§ 47-54
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)
Ulla Berg (sd)
Ulf Hansson (v) kl 17.00-17.45 §§ 46-54

Närvarande

ersättare

Peter Graucob (m) kl 15.00-17.00
Birgitta Gamelius (m) 15.30-17.00
Lena Hjorth (fp) kl 13.30-17.00
Karl-Anders Holmkvist (c)
Pernilla Persson (c) kl 13.30-17.05
Christina Olsson (mp)
Claes-Urban Persson (s) kl 13.30- 17.00
Eva Öhman (s) kl 14.20-17.00
Walla Carlsson (s) kl 13.30-17.05

24 april 2008

Ulf Hansson (v) kl 13.30-17.00
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Louise Trulsson (m), Ali Hammad Abuisefan (s)
§§ 36-45 och Magnus Johansson (s) §§ 46-54

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 8 maj 2008, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 36-54
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Ann-Louise Trulsson

Justeringsledamot ………………………………………………
Ali Hammad Abuisefan §§ 36-45

Justeringsledamot ………………………………………………
Magnus Johansson §§ 46-54
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 maj 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 36
Föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern.
Med anledning av bokslut 2007 för Karlskrona kommun och
moderbolagskoncernen samt revisionsberättelse för samma år redovisar
bolagen i följande ordning sin verksamhet:
Moderbolaget föredras av K-G Svenson,
Affärsverken Karlskrona AB föredras av Vd Jan Svensson,
AB Karlskronahem föredras av Vd Roger Lindberg,
Kruthusen Företagsfastigheter AB föredras av Vd Bengt Lingman, samt
AB Arena Rosenholm Karlskrona av Vd Michael Fransson.
____
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Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§ 37
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Liselott Barvesten (mp) har i skrivelse daterad den 28 mars 2008 avsagt
sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
2. Karin Månsson (fp) har i skrivelse daterad den 6 april 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
3. Katarina Johansson (c) har i skrivelse daterad den 24 april 2008 avsagt
sig uppdraget som ersättare i idrott- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 38
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Valnämnden
Ersättare Lennart Johannisson (m) efter Patric Siesing.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Mikael Carlsson efter Pontus Hult (m).
Ersättare Paul Henning (m) efter Mikael Carlsson.
Socialnämnden
Ledamot Anna Månsson (m) efter Thomas Nilsson.
Ersättare Sven Wallfors (m) efter Anna Månsson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Andreas Nilsson (mp) efter Liselott Barvesten.
_____
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Akterna

9

2008.328.700
2008.273.107

§ 39
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från Socialnämnden.
B. Rapport till kommunfullmäktige angående icke verkställda gynnande beslut SoL, 4
kap 1 § per den 31 december 2007 från äldrenämnden.
C. Från Blekingetrafiken, kallelse till bolagsstämma
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

24 april 2008

Aktern

2008.326.730

§ 40
Inkommet medborgarförslag.
1. Medborgarförslag rörande inrättande av nya tjänster i äldreboenden,
vårdhem, dagisverksamhet och hemmaboenden, av Birgitta Wändahl.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
______
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24 april 2008

Akten

11

2008.350.610

§ 41
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
1. Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Anna-Louise Trulsson
(m) om utbildningsnämndens ekonomi, av Eva Marie Malmgren (s).
________

24 april 2008

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

12

2008.162.042

§ 42
Årsredovisning för år 2007 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 38, godkänt
bokslutet för år 2007 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 8 april 2008 tillstyrkt att årsredovisningen
för år 2007 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med
kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar att Karlskrona kommuns årsredovisning för år
2007 godkänns.
Christina Mattisson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2007.
__________

24 april 2008

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

13

2008.162.042

§ 43
Revisionsberättelse år 2007 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 8 april 2008 lämnat revisionsberättelse för
år 2007. Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer även
verksamheten i kommuners företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Granskningen av kommunen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Karlskrona kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revisionsberättelsen, samt
att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
______

24 april 2008

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

14

2008.135.042

§ 44
Revisionsberättelse år 2007 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2007.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets
revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 12 mars 2008 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
________

24 april 2008
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

15

2008.271.042

§ 45
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona
kommun.
Efter årets två första månader uppvisar Karlskrona kommun en prognos som
innebär att helårsresultatet totalt sett väntas uppgå till minus 11,1 mnkr.
Detta innebär att årsprognosen ger en negativ budgetavvikelse på 31,9 mnkr,
som fördelar sig med minus 27,1 mnkr inom nämndernas verksamhet och
minus 4,8 mnkr på finansförvaltningen. Till grund för finansförvaltningens
prognos ligger senast kända skatteprognos (Cirkulär 08:19) samt SPP:s
prognos avseende pensioner lämnad årsskiftet 2007/2008. Av nämnderna är
handikappnämnden (-7,1), kulturnämnden (-0,4), socialnämnden (individoch familjeomsorg -3,5 samt ekonomiskt bistånd -4,0), utbildningsnämnden
(-5,0) samt äldrenämnden (-7,1) som prognostiserar underskott. Resterande
nämnder gör bedömningen att budgeterade anslag skall räcka till 2008 års
verksamhet.
På investeringssidan uppgår 2008 års anslag till totalt 250,1 mnkr. Detta efter
överföring av pågående projekt på 70,0 mnkr och överföring enligt beslut i
kommunstyrelsen på 8,6 mnkr som skall läggas till av kommunfullmäktige
beslutat anslag på 171,5 mnkr. Av dels tidsskäl, dels sjukdom kan inte någon
genomarbetad prognos göras vid denna uppföljning av hur mycket av dessa
medel som kommer att förbrukas under året.
Personaluppföljning
Antalet tillsvidareanställda har ökat med drygt 20 årsarbetare. Barn- och
ungdomsförvaltningen står för den största ökningen (15,6) och härleds till
utökad förskoleverksamhet samt den s.k. 2-årsregeln (enligt lag). Vidtagna
åtgärder under 2007 för att minska antalet tillsvidareanställda är
anställningsstopp samt borttagandet av 1-årsregeln (enligt avtal).
Antalet visstidsanställda har minskat med 18 årsarbetare. Minskningen är
relativ jämnt fördelad där äldreförvaltningen står för den största minskningen
(-7,2). Här finns dock en risk att 2-årsregeln får som konsekvens att en
minskning på antalet visstidsanställda ger motsvarande ökning på antalet
tillsvidareanställda.
Antalet timanställda ger i denna redovisning en missvisande bild vid
jämförelse månad med helår. Förvaltningarna bedömer en viss minskning på
helår. Mertiden har minskat motsvarande 6 årsarbetare vilket är i linje med
förväntad utveckling.
Forts

24 april 2008
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§ 45 forts
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona
kommun.
Sjukfrånvaron är svår att bedöma enbart utifrån januari siffror då vi vet att
det är en period med influensa och förkylningar som påverkar
korttidsfrånvaron. Dock ser vi från uppföljning 2007 en tendens att
korttidssjukfrånvaron ökar samt att sjukfrånvaron i gruppen yngre
medarbetare ökar. Totalt sett har sjukfrånvaron sjunkit under de senaste 3
åren.
Den sammantagna årsprognosen efter årets två första månader visar på en
negativ avvikelse på 31,9 mnkr jämfört med ett budgeterat resultat på 20,9
mnkr. Detta skulle innebära ett redovisat resultat på minus 11,1 mnkr om
årsprognosen står sig. Detta gör att vårt finansiella mål om ett resultat på 1 %
av skatteintäkter och statsbidrag inte uppnås. Om resultatet står sig uppnår vi
inte ens en ekonomi i balans.
Det är här viktigt att notera att detta är årets första uppföljningsprognos och
den är därmed väldigt osäker. Nämndernas prognoser har, i de flesta fall,
ännu inte genomgått någon politisk behandling och bör därför ses som en
ordentlig varningsklocka inför kommande behandling på nämndsnivå. Av
beslutade principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning (KF § 71 980429)
framgår att respektive nämnd anmodas att bedriva sin verksamhet inom
beslutad medelstilldelning i enlighet med angivna målsättningar och det är av
största vikt att samtliga nämnder och förvaltningar som nu befarar underskott
följer det regelverk som finns.
Det krävs därför fortsatta åtgärder inom de olika verksamheterna för att
säkerställa att kostnadsnivån fullt ut är anpassad till intäkterna, och vi
förespråkar därför, i förekommande fall, direktiv om anpassningar till de av
kommunfullmäktige i årsbudgeten fastställda ramarna.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m), Kent Lewén (fp) och Anna- Carin Leufstedt (s)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Eva- Marie Malmgren (s), Mats Johansson, Peter Johansson (s), Magnus
Johansson (s), Jan Lennartsson (m) och Camilla Brunsberg (m) yttrar sig.
Proposition
Kommunfullmäktige beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Forts

24 april 2008
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§ 45 forts
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 april 2008, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anmoda samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt utfall för helår
2008 att snarast vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

24 april 2008

Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

18

2005.356.214

§ 46
Antagande av detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 17 mars t o m
den 14 april 2006.
Detaljplanen syftar till att skapa en stadsmarina med utökat antal båtplatser
samt byggrätter för handel och kontor med i första hand maritim anknytning.
Detaljplanearbetet har inletts med ett programskede bland annat för att utreda
stadsmarinans utformning och gestaltning.
Planområdet är beläget på nordöstra Trossö och omfattar del av
Skeppsbrokajen. Planområdet avgränsas av Österleden i väster,
Skeppsbrokajens vägområde och Handelshamnen i söder samt vattenområde
i norr och öster. Planområdet omfattar cirka 2,0 ha. Marken ägs av
Karlskrona kommun.
Förslag till utformning, arkitektonisk gestaltning, detaljutformning och
materialval framgår av gestaltningsprogram för Stadsmarina, daterat 31 mars
2005. Området föreslås innehålla verksamheter med maritim anknytning,
handel, kontor, restaurang etc. Byggnader föreslås i en till två våningar med
möjlighet att bygga en indragen tredje våning på 50 % av takets yta. Inom
denna tredje våning kan bostad för tillsyn, övernattnings- eller
representationsvåning kopplad till verksamheten i byggnaden inrymmas.
En bilaga till gestaltningsprogrammet har tillförts i form av en
illustrationsplan innehållande ett större byggnadskvarter i öster som avser att
rymma bland annat ny kustbevakning. Denna byggrätt skall utformas efter
samma principer som framgår av upprättat gestaltningsprogram. Kajplatser
för kustbevakningens fartyg finns utmed Handelshamnens norra del i
anslutning intill föreslagen byggrätt. Att förlägga kustbevakningen och dess
fartyg i detta område bedöms på ett mycket positivt sätt bidra till den
maritima karaktären som eftersträvas.
Samhällsbyggandsförvaltningen har i skrivelse daterad 2008-04-15, av
skrivelsen framgår det att i planbestämmelserna för rubricerad detaljplan så
har ett redaktionellt upptäckts. I samband med de förändringar som gjorts i
planen efter utställningen har en bestämmelsesymbol avseende användningen
av marken i den östra byggrätten fallit bort. Enligt plan- och bygglagen
måste all användning av mark regleras i planen, varför en korrektion av detta
är nödvändig.
Forts

24 april 2008
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§ 46 forts
Antagande av detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 59,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, daterad februari
2006 och reviderad maj 2006.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) och José Espinoza (mp) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson m), Kent Lewén (fp), Bo Löfgren (fp), Mats Lindbom (c),
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Gösta Svensson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningen komplettering.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs och José Espinoza avslagsyrkande och finner att
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 62 ja-röster och 7 nej-röster och 6 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta detaljplanen för Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, daterad februari
2006 och reviderad maj 2006, samt
2. att införa användningsbeteckningen ”C” på den östra byggrätten.
Reservationer
Richard Jomshof (sd), Nils Johansson (sd), Ulla Berg (sd), Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd) och Glenn Törnström (sd) reserverar sig i förmån för
eget yrkande.
_________

24 april 2008

Samtliga nämnder
Akten

20

2008.256.004

§ 47
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 april 2008.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

24 april 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

21

2008.218.291

§ 48
Nedläggning av Backaboskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 21
föreslagit att kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige att fatta
beslut om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från
höstterminen 2008, samt att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
organisera skolverksamheten för de barn och föräldrar som berörs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att besluta om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från
höstterminen 2008, samt
att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att organisera
skolverksamheten för de barn och föräldrar som berörs.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar avslag till förmån för eget förslag i fyra attsatser.
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att på börja projektering för
byggnation/er innehållande förskola och skola i Backabos
upptagningsområde,
2. att Backabo upptagningsområde från och med att byggnation är klar
innefattar Mariedal, Backabo, Torskors, Rosenholm samt Allatorp.
3. att under tiden projektering och byggnationen pågår låta verksamheten
vara kvar i nuvarande lokaler med justeringar för godtagbar inomhusmiljö,
4. att ta upp en diskussion med kommunledningen om hela kommunens
ansvar för den fysiska biten av förskole- och skolverksamhet, då detta bland
annat kan ses som en tillväxt- och näringslivsfråga.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag och bifall till Günter Dessins fyra attsatser.
Sofia Bothorp (mp), Jan-Olof Pettersson (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richards
Jomshofs och Günter Dessins avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag och därmed faller v:s tilläggsattsatser. Forts

24 april 2008
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§ 48 forts
Nedläggning av Backaboskolan.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 60 ja-röster och 8 nej-röster och 7 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från
höstterminen 2008, samt
att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att organisera
skolverksamheten för de barn och föräldrar som berörs.
Reservationer
Günter Dessin (v) reservera sig till förmån för eget förslag.
Richard Jomshof (sd), Nils Johansson (sd), Ulla Berg (sd), Alf Stålborg, Per
Henriksson (sd och Glenn Törnström (sd) överlämnar en skriftlig reservation
mot beslutet.
______________

24 april 2008

Karlskronahem AB
Ekonomienheten
Akten

23

2008.279.294

§ 49
Rapport från Karlskronahem AB om möjligheten att bygga sk.
Seniorlägenheter med hyresrätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2007, § 101 att ge Karlskronahem
AB i uppdrag att utreda möjligheten att bygga sk. Seniorlägenheter med
hyresrätt. Bolaget har undersökt tre olika faktorer; prisnivå, läge samt
efterfrågan.
Karlskronahem har i skrivelse daterad 2008-02-26 överlämnat sin utredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 april 2008

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

24

2006.514.442

§ 50
Svar på motion angående allergiframkallande växter i offentliga miljöer.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006, § 151,
av Ingrid Hermansson (c). Motionären vill att alla allergiframkallande växter
som finns i Karlskrona Kommuns offentliga miljöer skall bort. Bakgrund är
enligt motionen att astmatiker och allergiker kan drabbas av olika besök vid
besök i offentliga miljöer på grund av allergiframkallande växter. Med
hänvisning till FN:s konvention om tillgänglighet i samhället för personer
med funktionshinder samt vikten av att förebygga att fler människor
utvecklar astma eller allergi föreslås i motionen att alla allergiframkallande
växter tas bort i Karlskrona Kommuns offentliga miljöer.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 februari 2008, §
43 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid beredningen
av motionen har vissa avgränsningar gjorts avseende bl a vilka miljöer som
avses. Detta innebär att det endast är av kommunen ägda offentliga lokaler,
verksamheter och miljöer som avses samt att allergiframkallande växter i
första hand som skall omfatta växter som i dagsläget är väl kända för att ge
symptom för allergiker. Då kommunen äger både offentliga inomhus- och
utomhusmiljöer har i första hand tolkningen skett att motionen avser
inomhusmiljöer, men även utomhusmiljöer bör, när det är möjligt, omfattas
av motionens intentioner. Allergikommittén bör kunna bistå med kunskap
och vid behov lämna upplysning om allergivänliga växtval samt följa upp
arbetet med information om allergivänliga växter. I kommunägda offentliga
inomhuslokaler och verksamheter skall inte allergiframkallande växter
förekomma som kan orsaka allergiska reaktioner för personer som vistas i
dessa miljöer. Detta skall även gälla övriga lokaler inom skola- och
barnomsorg. Inom ramen för kommunal verksamhet avseende offentliga
utomhusmiljöer skall inte allergiframkallande växter väljas vid nyplantering i
miljöer där barn och ungdomar vistas under längre tid.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 mars 2008 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 61, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

24 april 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

25

2007.189.610

§ 51
Svar på motion angående utredning av ny skola i Nättraby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Magnus Johansson (s), Yvonne Sandberg Fries (s) och Percy Blom (s).
Motionärerna påpekar att Nättraby växer, många nya hus byggs och i dom
flyttar det ofta in barnfamiljer. Detta har vi inte minst sett på behovet av
förskolor i byn. De barn som nu finns i förskolan växer som bekant upp och
den utmärkta skolan vi har i Nättraby blir snart för liten.
Motionärerna är glada över den positiva skolutveckling som skett på
Nättrabyskolan F-9 och vill nu att Karlskrona kommun tar ett nytt steg i
skolutvecklingen och skapar en skola för de minsta barnen tillsammans med
en förskola. De ser genom detta bl a att förskolans arbetssätt skulle följa med
längre in i grundskolan. Motionärerna menar också att det är viktigt att ge
den kommunala skolan uppdraget att fortsätta utveckla skolan, såväl i
Nättraby som resten av kommunen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, §
16 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att antalet barn i
skolåldern kommer att öka inom Nättrabyskolans upptagningsområde de
närmsta åren precis som motionen påtalar. Det är dock svårt att förutse om
och när nuvarande Nättrabyskolan inte har tillräcklig kapacitet. Det faktiska
antalet elever som önskar gå på Nättrabyskolan beror förutom på antalet
elever i upptagningsområdet också på hur eleverna väljer skola.
Det är dock nödvändigt att det finns en planberedskap för en ny skolenhet
och för ytterligare förskolor i Nättrabyområdet. Detta behov har tidigare
påtalats och görs också i den lokalbehovsutredning som barn- och
ungdomsförvaltningen gjorde hösten 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 april 2008

Äldrenämnden
Akten

26

2007.544.730

§ 52
Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151,
av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att man utreder hur en verksamhet
med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Karlskrona.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 21 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att bejakar motionens
betydelse av djur inom äldreomsorgen. En mindre inventering har gjorts
inom äldrenämndens verksamhet med frågan om vilka möjligheter som de
äldre har att ha samvaro med djur inom särskilt boende.
Att det utifrån de äldres behov skall finnas möjlighet till att ha ett husdjur
inom verksamheten är planeringsfråga utifrån varje enhet. Positiva effekter
har också framförts från de enheter som har djur inom enheten.
Äldreförvaltningen ser gärna att olika möjligheter prövas utifrån varje enhets
möjligheter och behov utifrån ett brukarperspektiv.
Äldreförvaltningen har i dag inget policydokument som tar upp frågan om
husdjur i verksamheten utifrån ett perspektiv att höja livskvalitet som ett
behandlande syfte i äldreomsorgen. Äldreförvaltningen kommer att
kommunicera möjligheterna till att ha husdjur inom äldreomsorgen med
verksamhets- företrädarna och bedöma om behov av att ta fram ett
policydokument finns.
Med utgångspunkt i vad som ovan angivits gör äldreförvaltningen den
bedömningen att det i flera avseenden ges möjligheter till kontakt med
husdjur inom det särskilda boendet. Att följa samarbetet med hunddagis och
deras möjligheter att utveckla samarbete med övriga särskilda boenden kan
vara ett sätt att ha en regelbunden kontakt med hundar i ett terapeutiskt syfte.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 63, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 april 2008

Tekniska nämnden
Akten

27

2007.405.511

§ 53
Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets
norra körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra
Smedjegatan, delen Stortorget – Stenbergsgränd
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2007, § 115, av Stefan Lundin . Förslagsställaren anför att biltrafiken mellan
Stortorget 2 turistbyrån och norra delen av Stortorget fram till västra delen av
Klaipedaplatsen, samt mellan Stortorget 2 ner till norra delen av korsningen
Norra Smedjegatan och Ronnebygatan, förbjuds under sommarmånaderna
och att området görs om till gågata.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 14 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Medborgarförslaget bör ses
som ett inlägg i den pågående diskussionen om framtagandet av förslag till
översiktsplan för Trossö. I planen kan också ingå hur gågatusystemet i
centrum skall byggas ut med eller utan provverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 64, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 april 2008

Akten

2008.350.610

§ 54
Svar på interpellation om utbildningsnämndens ekonomi.
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Anna-Louise Trulsson
(m) om utbildningsnämndens ekonomi, av Eva Marie Malmgren (s).
Ann-Louise Trulsson (m) har med skrivelse den 24 april 2008 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj
2008.
§ 55

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 56

Kommunala val.

§ 57

Anmälningsärenden.

§ 58

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 59

Rapport från Karlskronahem AB om möjligheten att bygga sk. Seniorlägenheter med
hyresrätt.

§ 60

Projekt Karlskrona kompetenscenter-KKC, förslag till permanent verksamhet.

§ 61

Förstärkt närvaro för socialförvaltningen i Rödeby.

§ 62

Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge direktion för år 2007.

§ 63

Nya uthyrningstaxor för Sparresalen, Karlskrona konsthall och konserthusteater.

§ 64

Svar på motion angående allergiframkallande växter i offentliga lokaler.

§ 65

Svar på motion angående utredning av ny skola i Nättraby.

§ 66

Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.

§ 67

Svar på motion angående äldre gruppers behov.

§ 68

Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets
norra körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra
Smedjegatan, delen Stortorget – Stenbergsgränd.

§ 69

Svar på medborgarförslag om inköp av dagligvaror.

§ 70

Svar på medborgarförslag om ökad föräldrarnärvaro i skolan.

§ 71

Svar på medborgarförslag om att slopa julgranen utanför Rådhuset.

§ 72

Svar på medborgarförslag om att såga ner träd vid Lyckebyåns vattenfall i
Lyckeby.

§ 73

Svar på medborgarförslag om att ändra den längsgående parkeringen på Norra
Kungsgatan och Landbrogatan till snedparkering.

§ 74

Svar på medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten till den stora
bassängen i Karlskrona simhall.
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§ 75

Svar på interpellation om utbildningsnämndens ekonomi.

§ 76

Samarbetsprogram för perioden 2008-30 juni 2009 mellan Karlskrona kommun och
Liepaja distrikt.

_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 29 maj 2008, kl.13.30- 14.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Veronica Lathe (s)
Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Pettersson (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Mats Johansson (s)
Mårten Ekblad (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Ingela Abramsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Jörgen Johansson (c)
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Magnus Larsson (c)
Mats Lindbom (c)
Maria Persson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Glenn Thörnström (sd)
Per Henriksson (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Birger Wernersson (s)
Eva Öhman (s)
Per-Anders Nygård (s)
Åke Håkansson (s)
Anita Seaberg (s)
Emma B Henning (m)
Bengt Lindström (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bo Löfgren (fp)
Lena Hjorth (fp)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Ulf Lundh (c)
Pernilla Persson (c)
Christina Olsson (mp)
Per-Anders Nygård (s)
Ulf Hansson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Richard Jomshof (sd) och Percy Blom (s)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 5 juni 2008, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 55-76
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Richard Jomshof

Justeringsledamot ………………………………………………
Percy Blom
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 juni 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§ 55
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Christina Nedemark (s) har i skrivelse daterad den 27 maj 2008 avsagt
sig uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
2. Linda Ekström (s) har i skrivelse daterad den 28 maj 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 56
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Springerska fonden
Ersättare Hans-Göran Håkansson (fp) efter Axel Skröder.
Socialnämnden
Ersättare Nusreta Kurtanovic Nilsson (s) efter Linda Ekström.
_____
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Akterna

9

2008.273.107
2008.382.007
2008.405.770
2008.441.021
2008.328.700

§ 57
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Blekinge trafikens årsredovisning 2007.
B. Från revisionen- granskning av Telenor Arena Karlskrona samt AB Arena Rosenholm.
kap 1 § per den 31 december 2007 från äldrenämnden.
C. Löneupproret 2008, nu får det vara nog.
D. Vårdförbundets skrivelse avseende rätt lön till livsviktiga yrken.
E. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
Äldrenämnden.
F. Blekinge trafikens protokoll från årsstämman 2008-04-17.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

29 maj 2008

Akterna

10

2008.417.842
2008.430.825
2008.440.512
2008.472.866

§ 58
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag rörande photopoint vid Brändaholm, av Peter Öjeskog.
2. Medborgarförslag rörande vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget, av
Carina Reuterljung.
3. Medborgarförslag rörande återställande av rondellen vid Pantarholmen, av
Peter Öjeskog.
4. Medborgarförslag rörande konst i kollektivtrafiken, av Filip Issal.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
______
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Karlskronahem AB
Ekonomienheten
Akten

11

2008.279.294

§ 59
Rapport från Karlskronahem AB om möjligheten att bygga sk.
Seniorlägenheter med hyresrätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2007, § 101 att ge Karlskronahem
AB i uppdrag att utreda möjligheten att bygga sk. Seniorlägenheter med
hyresrätt. Bolaget har undersökt tre olika faktorer; prisnivå, läge samt
efterfrågan.
Karlskronahem har i skrivelse daterad 2008-02-26 överlämnat sin utredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________

29 maj 2008

Personalenheten
Ekonomienheten
Tekniska förvaltningen
Akten

12

2004.503.027

§ 60
Projekt Karlskrona Kommun Kompetenscentrum – KKC
Förslag till permanent verksamhet
År 2003 företog dåvarande revisorer KPMG en granskning av Karlskrona
Kommuns arbete med interna utbildningar. Denna granskning mynnade så
småningom ut i ett förslag till projekt för att tillgodose de behov revisorerna
pekat på. 2005-03-03 tog kommunfullmäktige beslut om inrättande av
projektet som fick namnet Karlskrona Kommun Kompetenscentrum, KKC.
Projektet skulle pågå i tre år och avslutas 2008-06-30.
Kommunfullmäktiges beslut från den 3 mars 2005 innefattade förutom en
etablering av projekt KKC även att en utvärdering skulle göras av projektet
som underlag för beslut om fortsatt verksamhet eller inte. Denna utvärdering
är nu klar och ligger till grund för det förslag som härmed presenteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 85,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fr o m 2008-07-01 permanenta projekt Karlskrona Kommun
Kompetenscentrum, KKC.
2. att finansiera verksamheten enligt upprättat förslag.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
följande tilläggsattsats; att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att snarast
undersöka möjligheten att flytta Karlskrona kompetenscentrum till
kommunägda lokaler.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till Christina Mattissons tilläggsattsats.
Jan Lennartsson (m) yrkar avslag på Christina Mattissons tilläggsattsats.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsattsats mot Jan
Lennartssons avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt Christina
Mattissons tilläggsattsats.
Forts

29 maj 2008
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§ 60 forts
Projekt Karlskrona Kommun Kompetenscentrum – KKC
Förslag till permanent verksamhet
Reservation
Jan Lennartsson (m) reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fr o m 2008-07-01 permanenta projekt Karlskrona Kommun
Kompetenscentrum, KKC.
2. att finansiera verksamheten enligt upprättat förslag.
3. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att snarast undersöka möjligheten
att flytta Karlskrona kompetenscentrum till kommunägda lokaler.
__________
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Vårdförbundet
Ekonomienheten
Akten

14

2008.277.701

§ 61
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge direktion för år 2007.
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter att ha granskat
årsredovisningen för år 2007 översänt den tillsammans med
revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut
om direktionens ansvarsfrihet. Revisorerna å sin sida tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 april 2008 lämnat
yttrande och förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 86,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet även för år
2007.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Ekonomienheten

15

2008.284.700

§ 62
Förstärkt närvaro för socialförvaltningen i Rödeby
Socialnämnden har den 17 mars 2008, § 39 beslutat att begära hos
kommunstyrelsen 0,5 miljoner kronor för 1,0 fältsekretare samt ett
lokalkontor i Rödeby.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 april 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 87,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka socialnämndens budgetram för individ- och familjeomsorgen
med 500 tkr riktat till insatser gentemot barn och ungdomar inom
kommunen, samt
2. att finansiera denna utökning genom omdisposition av kommunstyrelsen
projektbudget.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.351.806

§ 63
Nya uthyrningstaxor för Sparresalen, Karlskrona konsthall och
konserthusteater .
Kulturnämnden har den 18 december 2007, § 102 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag på taxor enligt
sammanställning.
Kulturförvaltningen har den 23 april 2008 gjort ett förtydligande avseende
vad som menas med standard och ideella taxor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 90,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag på nya taxor för Sparresalen, Karlskrona konsthall
och konserthusteater, samt
2. att taxorna börjar gälla när beslutet vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

17

2006.514.442

§ 64
Svar på motion angående allergiframkallande växter i offentliga miljöer.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2006, § 151,
av Ingrid Hermansson (c). Motionären vill att alla allergiframkallande växter
som finns i Karlskrona Kommuns offentliga miljöer skall bort. Bakgrund är
enligt motionen att astmatiker och allergiker kan drabbas av olika besök vid
besök i offentliga miljöer på grund av allergiframkallande växter. Med
hänvisning till FN:s konvention om tillgänglighet i samhället för personer
med funktionshinder samt vikten av att förebygga att fler människor
utvecklar astma eller allergi föreslås i motionen att alla allergiframkallande
växter tas bort i Karlskrona Kommuns offentliga miljöer.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 februari 2008, §
43 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid beredningen
av motionen har vissa avgränsningar gjorts avseende bl a vilka miljöer som
avses. Detta innebär att det endast är av kommunen ägda offentliga lokaler,
verksamheter och miljöer som avses samt att allergiframkallande växter i
första hand som skall omfatta växter som i dagsläget är väl kända för att ge
symptom för allergiker. Då kommunen äger både offentliga inomhus- och
utomhusmiljöer har i första hand tolkningen skett att motionen avser
inomhusmiljöer, men även utomhusmiljöer bör, när det är möjligt, omfattas
av motionens intentioner. Allergikommittén bör kunna bistå med kunskap
och vid behov lämna upplysning om allergivänliga växtval samt följa upp
arbetet med information om allergivänliga växter. I kommunägda offentliga
inomhuslokaler och verksamheter skall inte allergiframkallande växter
förekomma som kan orsaka allergiska reaktioner för personer som vistas i
dessa miljöer. Detta skall även gälla övriga lokaler inom skola- och
barnomsorg. Inom ramen för kommunal verksamhet avseende offentliga
utomhusmiljöer skall inte allergiframkallande växter väljas vid nyplantering i
miljöer där barn och ungdomar vistas under längre tid.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 mars 2008 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 61, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 april 2008, § 61, bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

18

2007.189.610

§ 65
Svar på motion angående utredning av ny skola i Nättraby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31, av
Magnus Johansson (s), Yvonne Sandberg Fries (s) och Percy Blom (s).
Motionärerna påpekar att Nättraby växer, många nya hus byggs och i dom
flyttar det ofta in barnfamiljer. Detta har vi inte minst sett på behovet av
förskolor i byn. De barn som nu finns i förskolan växer som bekant upp och
den utmärkta skolan vi har i Nättraby blir snart för liten.
Motionärerna är glada över den positiva skolutveckling som skett på
Nättrabyskolan F-9 och vill nu att Karlskrona kommun tar ett nytt steg i
skolutvecklingen och skapar en skola för de minsta barnen tillsammans med
en förskola. De ser genom detta bl a att förskolans arbetssätt skulle följa med
längre in i grundskolan. Motionärerna menar också att det är viktigt att ge
den kommunala skolan uppdraget att fortsätta utveckla skolan, såväl i
Nättraby som resten av kommunen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, §
16 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att antalet barn i
skolåldern kommer att öka inom Nättrabyskolans upptagningsområde de
närmsta åren precis som motionen påtalar. Det är dock svårt att förutse om
och när nuvarande Nättrabyskolan inte har tillräcklig kapacitet. Det faktiska
antalet elever som önskar gå på Nättrabyskolan beror förutom på antalet
elever i upptagningsområdet också på hur eleverna väljer skola.
Det är dock nödvändigt att det finns en planberedskap för en ny skolenhet
och för ytterligare förskolor i Nättrabyområdet. Detta behov har tidigare
påtalats och görs också i den lokalbehovsutredning som barn- och
ungdomsförvaltningen gjorde hösten 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 62, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 april 2008, § 62, bordlagt
ärendet
Magnus Johansson (s) och Jan-Olof Pettersson (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
________
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Äldrenämnden
Akten

19

2007.544.730

§ 66
Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151,
av Richard Jomshof (sd). Motionären vill att man utreder hur en verksamhet
med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Karlskrona.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 21 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att bejakar motionens
betydelse av djur inom äldreomsorgen. En mindre inventering har gjorts
inom äldrenämndens verksamhet med frågan om vilka möjligheter som de
äldre har att ha samvaro med djur inom särskilt boende.
Att det utifrån de äldres behov skall finnas möjlighet till att ha ett husdjur
inom verksamheten är planeringsfråga utifrån varje enhet. Positiva effekter
har också framförts från de enheter som har djur inom enheten.
Äldreförvaltningen ser gärna att olika möjligheter prövas utifrån varje enhets
möjligheter och behov utifrån ett brukarperspektiv.
Äldreförvaltningen har i dag inget policydokument som tar upp frågan om
husdjur i verksamheten utifrån ett perspektiv att höja livskvalitet som ett
behandlande syfte i äldreomsorgen. Äldreförvaltningen kommer att
kommunicera möjligheterna till att ha husdjur inom äldreomsorgen med
verksamhets- företrädarna och bedöma om behov av att ta fram ett
policydokument finns.
Med utgångspunkt i vad som ovan angivits gör äldreförvaltningen den
bedömningen att det i flera avseenden ges möjligheter till kontakt med
husdjur inom det särskilda boendet. Att följa samarbetet med hunddagis och
deras möjligheter att utveckla samarbete med övriga särskilda boenden kan
vara ett sätt att ha en regelbunden kontakt med hundar i ett terapeutiskt syfte.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 63, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 april 2008, § 63, bordlagt
ärendet
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Maria Persson (c) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
forts

29 maj 2008
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§ 66 forts
Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
________

29 maj 2008

Äldrenämnden
Akten

21

2006.184.730

§ 67
Svar på motion om äldregruppers behov.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2006, § 24, av
Jan Johansson (kd). Motionären vill att man utreder hur många i respektive
omnämnd grupp som finns i kommunen, samt att man utreder
förutsättningarna för de nämnda grupperna av äldre vad gäller möjlighet till
vård, stöd och boende i respektive grupp.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 34 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden anser att de frågor som tas upp i motionen är
centrala och viktiga för äldreomsorgen. Av stor vikt för äldreomsorgen är att
ta hänsyn till den enskilde individen och dennes förutsättningar, bakgrund
och vilka behov denne behöver hjälp att tillgodose. Personer inom de grupper
som tas upp i motionen kräver i många fall särskilda insatser och särskild
kompetens för att en skälig levnadsnivå ska kunna tillförsäkras dem. Dock
skall noteras att de grupper som motionen tar upp inte är homogena. Varje
grupp utgörs av individer med olika förväntningar och som har olika
förutsättningar, bakgrunder och behov att tillgodose. Grupperna är i flera fall
svåra att avgränsa och tydligt definiera och antalet personer i grupperna
förändras över tiden.
Äldreförvaltningens samlade bedömning är att det i nuläget inte finns ett
direkt behov av att i särskild ordning utreda antalet personer som ingår i de
grupper som tas upp i motionen och dess förutsättningar för vård, stöd och
boende i respektive grupp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 92,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan
Johanssons yrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
________

29 maj 2008
Tekniska nämnden
Akten

22

2007.405.511

§ 68
Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets
norra körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra
Smedjegatan, delen Stortorget – Stenbergsgränd
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2007, § 115, av Stefan Lundin . Förslagsställaren anför att biltrafiken mellan
Stortorget 2 turistbyrån och norra delen av Stortorget fram till västra delen av
Klaipedaplatsen, samt mellan Stortorget 2 ner till norra delen av korsningen
Norra Smedjegatan och Ronnebygatan, förbjuds under sommarmånaderna
och att området görs om till gågata.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 februari 2008, § 14 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Medborgarförslaget bör ses
som ett inlägg i den pågående diskussionen om framtagandet av förslag till
översiktsplan för Trossö. I planen kan också ingå hur gågatusystemet i
centrum skall byggas ut med eller utan provverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 8 april 2008, § 64, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 april 2008, § 53, bordlagt
ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarad.
________

29 maj 2008

Äldrenämnden
Akten

23

2007.542.730

§ 69
Svar på medborgarförslag om äldres problem med inköp av daglig
varor.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151, av Gunnar Blomqvist. Förslagsställaren anför att kommunen
bör inrätta en tjänst liknande Fixarservice, dit äldre personer i behov kan
ringa för att få hjälp med inköp av mat, medicin och andra dagligvaror.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 35 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att man instämmer i medborgarförslaget
såtillvida att en mer genomgående översyn/utredning av vilka problem och
möjligheter som finns för den enskilde att lösa sina inköp av dagligvaror och
apoteksärenden bör göras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 93,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

24

2007.534.611

§ 70
Svar på medborgarförslag om ökad föräldranärvaro i skolan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151, av Sven-Olof Persson. Förslagsställaren anför att han arbetar i
skolan och upplever ett ökat antal elever som har svårt att sköta skolan. Det
handlar om skolk och/eller disciplinära bekymmer, där skolan gör stora
ansträngningar för att få bukt med problemen.
Förslaget är att det ska vara möjligt att kräva föräldrars närvaro i skolan
under de perioder deras barn har svårigheter med att sköta sin skolgång.
Föräldrarna ska ha möjlighet att nyttja föräldraersättningen och om det inte
finns någon sådan kvar så ska det gå att få förlängd ersättning från
försäkringskassan.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 27
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att precis som
förslagsställaren skriver gör skolorna mycket för att bjuda in föräldrarna till
samarbete och delaktighet. Detta måste dock ske inom ramen för skolans
uppdrag och befogenheter. Nämnden kan inte kräva föräldrars närvaro i
skolan och att försäkringskassan därvid ska betala ut ersättning till dem.
Medborgarförslaget bör ställas till den myndighet som ansvarar för och
beslutar om föräldraförsäkringen och hur den ska hanteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 94,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Tekniska nämnden
Akten

25

2007.594.339

§ 71
Svar på medborgarförslag om att slopa julgranen framför Rådhuset.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007, § 172, av Mary Westerberg. Förslagsställaren anför att två
kortare julgranar på var sida om Fredrikskyrkan, istället för framför
Rådhuset.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 23 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det är olämpligt att ta bort
den stora julgranen framför Rådhuset, då det är en betydelsefull plats för en
stor julprydnad som kan ses på långt håll. Vad gäller att sätta upp två
julgranar utanför Fredrikskyrkan anser tekniska förvaltningen att det kan
göras som ett komplement och måste ske i samförstånd med
stadsförsamlingen som äger marken.
För närvarande pågår framtagandet av ett nytt Stadsmiljöprogram för Trossö,
där Stortorgets utformning utgör en viktig del. Tekniska förvaltningen
kommer att föreslå att nya träd skall planteras vid kyrkan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Tekniska nämnden
Akten

26

2007.595.433

§ 72
Svar på medborgarförslag om att såga ner träd vid Lyckebyåns
vattenfall i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007, § 172, av Mary Westerberg. Förslagsställaren anför att
Lyckebys mäktiga vattenfall inte går att se sen många år tillbaka, vid
lövtiden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 23 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det kommer att åtgärdas
under våren 2008. VA/Renhållningsavdelningen kommer också att ansvara
för att vattenfallet blir belyst.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Tekniska nämnden
Akten

27

2007.596.514

§ 73
Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser på N Kungsgatan
(tunnelspåret) i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007, § 172, av Mary Westerberg. Förslagsställaren anför att den
längsgående parkeringen på Norra Kungsgatan och Landbrogatan till
snedparkering.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 mars 2008, § 23 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att med snedparkering ökar
antalet P-platser på en viss sträcka med ca 70 procent. Samtidigt blir det
enklare för en bilist att angöra eller köra från parkeringen.
Nackdelen är dock att de parkerade bilarna tar upp lika stor plats i djupled
som vid vinkelparkering i 90 grader. Dessutom bildas vid varje
plats två triangulära ytor som inte utnyttjas.
Skall snedparkering införas på Norra Kungsgatan och Landbrogatan, som
föreslås, måste antingen parkeringen slopas på en sida eller begränsas
framkomligheten för bilar och kollektivtrafik eftersom ett av de båda
körfälten måste utgå.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2008, § 12, beslutat att det
tills vidare inte är aktuellt att införa snedparkering på de föreslagna gatorna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 97,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Idrotts- och fritidsnämnden

28

2007.643.822

§ 74
Svar på medborgarförslag om förbättring av tillgängligheten till stora
bassängen i Karlskrona simhall.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december
2007, § 183, av Siv Elofsson. Förslagsställaren anför att varje vecka besöks
simhallen av ett stort antal glada och pigga pensionärer som simmar och
deltar i vattengymnastik. Önskvärt är att någon form av ramp anordnas så att
bassängen blir mer tillgänglig för alla med rörelsehinder.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 31 mars 2008, § 11
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ramp som måste i
och ur bassängen stjäl utrymme för förvaring. Personal krävs som kan
hantera den. Vill man absolut ha en ramp måste man troligtvis vara villig att
minska bassängbredden vilket leder till en prioriteringsfråga av olika
verksamheter.
Tillgängligheten till bassängen går att lösa genom den lift som finns i
simhallen och tas fram vid behov av personalen. Patientorganisationer som
gör behandlingsbad, använder främst lasarettets bassäng, dels är där mycket
varmare vatten än i simhallen dels har de förmånliga priser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 98,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

29 maj 2008

Akten

29

2008.350.610

§ 75
Svar på interpellation om utbildningsnämndens ekonomi.
Interpellation ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 2008, § 41
till utbildningsnämndens ordförande Ann-Louise Trulsson (m) av Eva Marie
Malmgren (s). Ärendet bordlades.
Ann-Louise Trulsson (m) har med skrivelse den 24 april 2008 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Ann-Louise Trulsson och Eva Marie Malmgren.
_______

29 maj 2008

Handläggare
Kommunchef
Akten

30

2008.375.105

§ 76
Samarbetsprogram för perioden 2008-30 juni 2009 mellan Karlskrona
kommun och Liepaja distrikt.
Karlskrona kommun och Liepaja distrikt i Lettland har sedan den 20 januari
2005 en vänortsrelation. För att konkretisera vänortssamarbetet har också
samarbetsprogram tecknats mellan de båda vänorterna. Då det första
programmet för perioden 2005-2007 gått ut, upprättades ett nytt
samarbetsprogram för perioden 2008-30 juni 2009 vid kommunledningens
besök i Liepaja den 3 april.
Orsaken till att det nya programmet endast gäller för tiden 2008-30 juni 2009
är att en kommunreform kommer att göras i Lettland. Liepaja distrikt med en
total befolkning på 46 600 invånare består i dag av 28 lokala kommuner som
tillsammans bildar distriktet. Från och med den 1 juli 2009 kommer området
att bestå av 8 kommuner och huruvida distriktet kommer att finnas kvar i
någon form är ovisst. Samarbetet mellan Karlskrona kommer dock att
fortsätta i någon form.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 maj 2008, § 91,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona kommun
och Liepaja distrikt för perioden 2008-30 juni 2009.
Karl-Gösta Svenson (m) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

18 juni 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni
2008.
§ 77

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 78

Kommunala val.

§ 79

Anmälningsärenden.

§ 80

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 81

Förslag till nytt chefsuppdrag för kommunchef i Karlskrona kommun.

§ 82

Samverkansavtal Pottholmen Karlskrona.

§ 83

Förslag till trafik mellan Karlskrona och Emmaboda 2009-2011.

§ 84

Budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.

§ 85

Delårsrapport per den 30 april 2008.

§ 86

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun.

§ 87

Svar på medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela kommunen.

§ 88 Fråga
§ 89

Ordförandes sommarhälsning

_____________

1

18 juni 2008

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 18 juni 2008, kl.13.30- 16.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lathe (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m) kl 13.30-15.15 §§ 77- del av § 84
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjärnlöf (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)

2

18 juni 2008

Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c) kl 13.30-16.30 §§ 77-84
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Roger Poka (mp)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Kurt Pettersson (sd) kl 13.30-16.35 §§ 77- del av § 85
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Annacarin Leufstedt (s)
Roland Löfvenberg (m)
Bengt Fröberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 16.30-16.45 §§ 85-89
Peter Christensen (fp) kl 13.30-16.35 §§ 77- del av § 85
Ulf Lundh (c) kl 13.30-16.30 §§ 77-84
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 16.30-16.45 §§ 85-89
Pernilla Persson (c) kl 16.30-16.45 §§ 85-89
Christina Olsson (mp)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-16.30
Karl-Anders Holmkvist (c) kl 13.30-16.30
Pernilla Persson (c) kl 13.30-16.30
Claes-Urban Persson (s)
Eva Öhman (s)
Per-Anders Nygård (s)
Walla Carlsson (s)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anders Persson (s) och Jan-Åke Nordin (m)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
onsdagen den 25 juni 2008, kl. 11.00

3

18 juni 2008

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 77-89
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Anders Persson

Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Åke Nordin

4

18 juni 2008

5

Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 83 har den 19 juni 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 77-82, §§ 84-89 har den 25 juni 2008 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

18 juni 2008

Kommunala uppdrag
Akten

2008.27.102

§ 77
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Marianne Franzen (m) har i skrivelse daterad den 5 juni 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
2. Ulf Sennerlin (m) har i skrivelse daterad den 28 maj 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
3. Joakim Ekberg (m) har i skrivelse daterad den 12 juni 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
4. Thomas Berg (fp) har i skrivelse daterad den 17 juni 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
5. Samuel Bothén (kd) har i skrivelse daterad den 18 juni 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

6
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 78
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Kulturnämnden
Ersättare Rosa-Lie Andreasson (s) efter Johanna Larsson.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Stefan Lundin (fp) efter Thomas Berg.
_____
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Akterna

2008.328.700
2008.479.007
2008.478.007

§ 79
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
handikappnämnden.
B. Från revisionen- kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
C. Från revisionen- säkring av nyckelkompetens.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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18 juni 2008

Aktern

2008.526.611

§ 80
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Motion rörande kommunal förskola på Verkö, av Patrik Hansson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
______
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Personalenheten
Akten

10

2008.389.020

§ 81
Förslag till nytt chefsuppdrag för kommunchef i Karlskrona Kommun.
Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag till nytt chefsuppdrag för kommunchef i
Karlskrona Kommun.
I dag är det kommunstyrelsens uppdrag att rekrytera, anställa och förordna
förvaltningschefer. Det är också kommunstyrelsens uppdrag att förlänga och
avsluta förordnanden samt anställningar av förvaltningschefer. Det är
kommunstyrelsens ordförande som är chef för förvaltningschefer i
Karlskrona Kommun.
Enl uppgift från SKL är situationen så att i ca 25 % av Sveriges kommuner är
kommunstyrelsens ordförande chef för förvaltningschefer och i ca 75 % av
kommunerna är kommunchef chef för förvaltningschefer.
Förslag
För att skapa en enhetlig ledningsorganisation på tjänstemannanivå och en
tydlig tjänstemanna-/politikerorganisation föreslås på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande följande:
Kommunstyrelsen rekryterar, anställer och förordnar förvaltningschefer samt
förlänger och avslutar förordnanden samt anställningar av förvaltningschefer
i enlighet med tidigare rutin.
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar i allt övrigt chefsuppdraget för
förvaltningschefer till kommunchef.
Ovanstående förslag är kommunicerat med samtliga förvaltningschefer samt
kommunövergripande samverkansgrupp utan anmärkningar.
Kommunstyrelsen har för egen del 3 juni 2008, § 114 beslutat att
kommunstyrelsens ordförande fr o m 2008-06-01 överlämnar chefsuppdraget
för förvaltningschefer till kommunchefen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 114,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att initiativrätten för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande upphör.
Forts

18 juni 2008

11

§ 81
Förslag till nytt chefsuppdrag för kommunchef i Karlskrona Kommun.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) och Günter Dessin (v) yrkar avslag.
Kent Lewén (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Mats Johansson (s) yrkar bifall till Christina Mattissons avslagsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christina Mattissons avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster och 32 nej-röster och 2 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s),
Veronica Lathe (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie
Malmgren (s), Lisbeth Bengtsson (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s),
Ulla Ohlsson (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson
(s), Lars Hildingsson (s), Ali Hammad Abuisefan (s), Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s), Mats Johansson (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson
(s), Annacarin Leuftstedt (s), Oscar Dyberg (s),Gertie Olsson (s), Roland
Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s),Ewa Lengstedt (s), Birgitta
Möller (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Günter Dessin (v),
samt Ulf Hansson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att initiativrätten för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande upphör.
__________
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2008.104.210

§ 82
Samverkansavtal Pottholmen Karlskrona.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2008 § 19, godkändes en
principöverenskommelse mellan Karlskrona kommun och Kärnhem AB
avseende Pottholmen och angränsande område avgränsat av
Pantarholmskanalen i norr, vattnet i väster, fasadlivet på polishuset, samt
norra delen av Hoglands Park i söder och Norra Kungsgatan och Österleden i
öster.
Kärnhem avser att på området bl a uppföra nya byggnader inrymmande
lokaler för kontor och handel under konceptet för world Trade Center samt
bostäder.
I principöverenskommelsen anges att Karlskrona kommun och Kärnhem AB
snarast ska inleda förhandlingar med målsättningen att en mer detaljerad
överenskommelse skall vara klar senast den 30 maj 2008.
De förhandlingar som har genomförts sedan principöverenskommelsen
upprättades har resulterat i upprättat förslag till samverkansavtal.
Syftet med samverkansavtalet är att klarlägga och analysera förutsättningarna
för att genomföra exploateringen, förtydliga parternas åtaganden och roller,
planprocessens genomförande samt ange tidplan.
Med anledning härav föreslås upprättad samverkansavtal träffas mellan
Karlskrona kommun å ena sidan och Kärnhem AB å andra sidan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 116,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat samverkansavtal mellan Karlskrona kommun och
Kärnhem AB avseende Pottholmen och angränsande område.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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2007.658.163

§ 83
Förslag till trafik mellan Karlskrona och Emmaboda 2009-2011.
Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge har av Blekingetrafiken AB
erhållit förslag om fortsatt persontågtrafik på Kust till kustbanan, delen
Karlskrona-Emmaboda. Förslaget framgår av skrivelse och PM från
Blekingetrafiken.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 11 maj 2008 lämnat
förslag yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 117,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreslaget trafikupplägg för sträckan Karlskrona-Emmaboda
under i första hand perioden 2009-2011,
2. att godkänna att Blekingetrafiken träffar avtal med SJ om tågtrafiken,
samt i övrigt genomför upphandling av busstrafik och träffar erforderliga
överenskommelser för att trafiken skall kunna verkställas under i första hand
perioden 2009-2011,
3. att godkänna att trafiken bedrivs inom de för Landstinget Blekinge och
Karlskrona kommun i PM:et redovisade kostnadsramar,
4. att godkänna att det långsiktiga kostnadsansvaret för ett nytt X31-fordon
gemensamt åvilar Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun om ingen
annan, alternativ lämplig användning för fordonet efter 2011 kan finnas,
5. att uppdra till Blekingetrafiken att tillsammans med Kalmar Läns Trafik
hos regeringen ansöka om övertagande av trafikeringsrätten för bandelen
Karlskrona-Emmaboda,
6. att uppdra till kommunstyrelsen att inrymma Karlskrona kommuns
kostnader för tågtrafiken på Kust till kustbanan, delen KarlskronaEmmaboda, i budgetförslaget för 2009 och flerårsplanen för 2010 och 2011,
samt
7. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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2008.503.041

§ 84
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2009
och planer 2010-2011 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2009-2011”
2. Förslag till budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011, daterad
2008-06-02 som innehåller 26 stycken att-satser.
3. Socialdemokraternas och vänsterns förslag till budgetdirektiv för 20092011 – ”Det finns en annan väg”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 118,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 20092011:
a) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0
% av skatteintäkter och statsbidrag vartdera året 2009, 2010 och 2011
b) De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip
begränsas till respektive års avskrivningsmedel
c) Övriga investeringar som skall/avses täckas av framtida avgifter och/eller
kostnadsreduceringar kan finansieras med nya lån
c) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år,
2. att anmoda nämnderna ange verksamhetsmål i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning och i enlighet med de beslut som fattades i anslutning
till gällande budget/treårsplan för åren 2008 - 2010,
3. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2009
och 2010 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 08-10 primärt även
skall gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 09-11,
men
4. att barn- och ungdomsnämndens ram skall utökas med dels 3,0 miljoner
kronor för år 2009 respektive 5,0 miljoner för år 2010 som reducering av
tidigare ålagda sparkrav, dels ytterligare 3,0 miljoner kronor för år 2011 för
främst det fortsatta behovet av ytterligare utbyggnad av förskolan,
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
5. att handikappnämndens ram skall utökas med dels 4,5 miljoner kronor för
år 2009 respektive 5,5 miljoner kronor för år 2010 som reducering av
tidigare ålagda besparingskrav och viss kompensation för fördyring av det
nya boendet Bastasjö II, dels ytterligare 4,0 miljoner kronor från år 2011 för
den fortsatta volymökningen inom verksamheten,
6. att socialnämndens ramar skall utökas med sammanlagt årliga 6,5
miljoner kronor 2009 – 2011 som främst en anpassning till förväntat utfall
för år 2008,
7. att miljö- och byggnadsnämndens ram från år 2009 skall utökas med
årliga 0,5 miljoner kronor för att möjliggöra en utökad miljöinspektion och
ett ökat planarbete,
8. att tekniska nämndens ram skall reduceras med 5,0 miljoner kronor för år
2009 och med 6,0 miljoner kronor för år 2010 och 2011 till följd av fortsatt
effektivisering av verksamheten och då främst inom fastighetsförvaltningen,
9. att tekniska nämndens ram dessutom reduceras med ytterligare 1,0
miljoner kronor vartdera året 2009 och 2010 med hänsyn till beslutade
senareläggningar av vissa infrastrukturinvesteringar,
10. att utbildningsnämndens budgetram tillfälligt för år 2009 utökas med 1,0
miljoner kronor som reducering av tidigare ålagda sparkrav,
11. att äldrenämndens ram skall utökas med dels årliga 5,0 miljoner kronor
från år 2009 som reducering av tidigare ålagda sparkrav, dels ytterligare 5,0
miljoner kronor från år 2011 som kompensation för det ökande antalet äldre
med behov av omsorg och boende,
12. att kollektivtrafikens ram skall utökas med 1,8 miljoner kronor år 2009,
2,1 miljoner kronor år 2010 och 3,0 miljoner kronor år 2011 som anpassning
till den antagna marknadsplanen för Blekingetrafiken,
13. att kollektivtrafikens ram härutöver skall utökas med ytterligare 0,5
miljoner kronor år 2009 och 1,0 miljoner kronor åren 2010 och 2011 för
planerad omläggning av busstrafiken på Trossö,
14. att valnämndens ram för år 2011 reduceras med 1,2 miljoner kronor med
hänsyn till att inga val genomförs detta år,
15. att kommunstyrelsens särskilda reserv för satsningar på tågtrafik m. m.
skall utökas med 1,0 miljon kronor åren 2009 och 2011 som anpassning till
planerna för trafiken på Kust till Kustbanan, Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
16. att kommunstyrelsens särskilda reserv för tillgänglighetsskapande
åtgärder skall tillföras 1,4 miljoner kronor år 2011 till sammanlagt 4,0
miljoner kronor i linje med antagen målsättning för åtgärdernas
genomförande,
17. att det under kommunstyrelsen för år 2011 upptas en ny särskild reserv
om årliga 2,5 miljoner kronor för lokal- och driftkostnader till följd av
planerat nytt stadsbibliotek på Trossö,
18. att det under kommunstyrelsen dessutom för år 2011 upptas en ny
särskild reserv om årliga 4,0 miljoner kronor som ökad ersättning till
Räddningsförbundet Östra Blekinge till följd av planerad flyttning av
huvudbrandstationen på Trossö,
19. att kommunstyrelsens ram reduceras – i form av ett utökat intäktskrav med 3,0 miljoner kronor år 2009, 8,0 miljoner kronor år 2010 och 13,0
miljoner kronor år 2011 som ett uttryck för de förväntade
samordningsvinsterna från inrättandet av den nya serviceförvaltningen,
20. att kommunstyrelsens ram dessutom reduceras– också i form av ett
utökat intäktskrav – med ytterligare 2,0 miljoner kronor för år 2010 och 3,0
miljoner kronor för år 2011 avseende förväntade kostnadsreduceringar till
följd av pågående översyn av kommunens nämnds- och förvaltningsstruktur,
21. att det för åren 2009 och 2010 i motsats till vad som beslutats i gällande
treårsbudget 2008 – 2010 inte upptas något belopp för Säkerhetsmarginalen,
men att det ånyo för år 2011 avsätts ursprungliga 3,4 miljoner kronor till
denna reserv,
22. att skatteintäkter och statsbidrag skall räknas upp med 7,0 miljoner
kronor år 2009 och med 15,0 miljoner kronor år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget 2008-2010) med hänvisning till Sveriges Kommuners och
Landstings senaste skatteunderlagsprognos,
23. att dessutom skatteintäkter och statsbidrag i enlighet med samma
prognos upptas med sammanlagt 2.951 miljoner kronor – en ökning med
122,0 miljoner kronor jämfört med år 2010 – för år 2011,
24. att reserven för löne- och prisstegring skall reduceras med 8,0 miljoner
kronor år 2009 och med 10,0 miljoner kronor år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget) och att samma reserv skall upptas med sammanlagt 275
miljoner kronor för år 2011 – en ökning med 85,0 miljoner kronor jämfört
med år 2010,
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
25. att kostnaderna för pensioner skall räknas upp med 3,3 miljoner kronor
år 2009 och med 18,2 miljoner kronor för år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget) och att dessa kostnader skall tas upp med 88,6 miljoner kronor
för år 2011 – en ökning med 16,0 miljoner kronor jämfört med år 2010, samt
26. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2011 som för år 2010.
Yrkanden
Christina Mattisson (s), Patrik Hansson (s), Günter Dessin (v) och Magnus
Johansson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterns förslag till
budgetdirektiv för 2009- 2011 – ”Det finns en annan väg”
Karl-Gösta Svenson (m), Mats Lindbom (c), Ann-Louise Trulsson (m), Kent
Lewén (fp), Tommy Olsson (kd), Jan Johansson (kd) och Maria Persson (c)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv.
Camilla Brunnsberg (m), Mats Johansson (s), Eva- Marie Malmgren (s) och
Ingrid Hermansson (c) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens majoritets förslag till
budgetdirektiv mot socialdemokraternas och vänsterns förslag till
budgetdirektiv och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
majoritets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka socialdemokraternas och
vänsterns förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster och 32 nej-röster, 5 som avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt (s),
Veronica Lathe (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie
Malmgren (s), Lisbeth Bengtsson (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s),
Ulla Ohlsson (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s), Magnus Johansson
(s), Lars Hildingsson (s), Ali Hammad Abuisefan (s), Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s), Mats Johansson (s), Rikard Jönsson (s), Anders Persson
(s), Annacarin Leuftstedt (s), Oscar Dyberg (s), Gertie Olsson (s),
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s),Ewa Lengstedt (s),
Birgitta Möller (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Günter
Dessin (v), samt Ulf Hansson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att följande finansiella målsättningar skall gälla för budgetåren 20092011:
a) Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0
% av skatteintäkter och statsbidrag vartdera året 2009, 2010 och 2011
b) De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip
begränsas till respektive års avskrivningsmedel
c) Övriga investeringar som skall/avses täckas av framtida avgifter och/eller
kostnadsreduceringar kan finansieras med nya lån
c) Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år,
2. att anmoda nämnderna ange verksamhetsmål i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning och i enlighet med de beslut som fattades i anslutning
till gällande budget/treårsplan för åren 2008 - 2010,
3. att de ekonomiska ramar som tilldelats respektive nämnder för år 2009
och 2010 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 08-10 primärt även
skall gälla som underlag för nämndernas arbete med treårsbudgeten 09-11,
men
4. att barn- och ungdomsnämndens ram skall utökas med dels 3,0 miljoner
kronor för år 2009 respektive 5,0 miljoner för år 2010 som reducering av
tidigare ålagda sparkrav, dels ytterligare 3,0 miljoner kronor för år 2011 för
främst det fortsatta behovet av ytterligare utbyggnad av förskolan,
5. att handikappnämndens ram skall utökas med dels 4,5 miljoner kronor för
år 2009 respektive 5,5 miljoner kronor för år 2010 som reducering av
tidigare ålagda besparingskrav och viss kompensation för fördyring av det
nya boendet Bastasjö II, dels ytterligare 4,0 miljoner kronor från år 2011 för
den fortsatta volymökningen inom verksamheten,
6. att socialnämndens ramar skall utökas med sammanlagt årliga 6,5
miljoner kronor 2009 – 2011 som främst en anpassning till förväntat utfall
för år 2008,
7. att miljö- och byggnadsnämndens ram från år 2009 skall utökas med
årliga 0,5 miljoner kronor för att möjliggöra en utökad miljöinspektion och
ett ökat planarbete,
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
8. att tekniska nämndens ram skall reduceras med 5,0 miljoner kronor för år
2009 och med 6,0 miljoner kronor för år 2010 och 2011 till följd av fortsatt
effektivisering av verksamheten och då främst inom fastighetsförvaltningen,
9. att tekniska nämndens ram dessutom reduceras med ytterligare 1,0
miljoner kronor vartdera året 2009 och 2010 med hänsyn till beslutade
senareläggningar av vissa infrastrukturinvesteringar,
10. att utbildningsnämndens budgetram tillfälligt för år 2009 utökas med 1,0
miljoner kronor som reducering av tidigare ålagda sparkrav, Forts
11. att äldrenämndens ram skall utökas med dels årliga 5,0 miljoner kronor
från år 2009 som reducering av tidigare ålagda sparkrav, dels ytterligare 5,0
miljoner kronor från år 2011 som kompensation för det ökande antalet äldre
med behov av omsorg och boende,
12. att kollektivtrafikens ram skall utökas med 1,8 miljoner kronor år 2009,
2,1 miljoner kronor år 2010 och 3,0 miljoner kronor år 2011 som anpassning
till den antagna marknadsplanen för Blekingetrafiken,
13. att kollektivtrafikens ram härutöver skall utökas med ytterligare 0,5
miljoner kronor år 2009 och 1,0 miljoner kronor åren 2010 och 2011 för
planerad omläggning av busstrafiken på Trossö,
14. att valnämndens ram för år 2011 reduceras med 1,2 miljoner kronor med
hänsyn till att inga val genomförs detta år,
15. att kommunstyrelsens särskilda reserv för satsningar på tågtrafik m. m.
skall utökas med 1,0 miljon kronor åren 2009 och 2011 som anpassning till
planerna för trafiken på Kust till Kustbanan,
16. att kommunstyrelsens särskilda reserv för tillgänglighetsskapande
åtgärder skall tillföras 1,4 miljoner kronor år 2011 till sammanlagt 4,0
miljoner kronor i linje med antagen målsättning för åtgärdernas
genomförande,
17. att det under kommunstyrelsen för år 2011 upptas en ny särskild reserv
om årliga 2,5 miljoner kronor för lokal- och driftkostnader till följd av
planerat nytt stadsbibliotek på Trossö,
18. att det under kommunstyrelsen dessutom för år 2011 upptas en ny
särskild reserv om årliga 4,0 miljoner kronor som ökad ersättning till
Räddningsförbundet Östra Blekinge till följd av planerad flyttning av
huvudbrandstationen på Trossö,
Forts
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§ 84 forts
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011.
19. att kommunstyrelsens ram reduceras – i form av ett utökat intäktskrav med 3,0 miljoner kronor år 2009, 8,0 miljoner kronor år 2010 och 13,0
miljoner kronor år 2011 som ett uttryck för de förväntade
samordningsvinsterna från inrättandet av den nya serviceförvaltningen,
20. att kommunstyrelsens ram dessutom reduceras– också i form av ett
utökat intäktskrav – med ytterligare 2,0 miljoner kronor för år 2010 och 3,0
miljoner kronor för år 2011 avseende förväntade kostnadsreduceringar till
följd av pågående översyn av kommunens nämnds- och förvaltningsstruktur,
21. att det för åren 2009 och 2010 i motsats till vad som beslutats i gällande
treårsbudget 2008 – 2010 inte upptas något belopp för Säkerhetsmarginalen,
men att det ånyo för år 2011 avsätts ursprungliga 3,4 miljoner kronor till
denna reserv,
22. att skatteintäkter och statsbidrag skall räknas upp med 7,0 miljoner
kronor år 2009 och med 15,0 miljoner kronor år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget 2008-2010) med hänvisning till Sveriges Kommuners och
Landstings senaste skatteunderlagsprognos,
23. att dessutom skatteintäkter och statsbidrag i enlighet med samma
prognos upptas med sammanlagt 2.951 miljoner kronor – en ökning med
122,0 miljoner kronor jämfört med år 2010 – för år 2011,
24. att reserven för löne- och prisstegring skall reduceras med 8,0 miljoner
kronor år 2009 och med 10,0 miljoner kronor år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget) och att samma reserv skall upptas med sammanlagt 275
miljoner kronor för år 2011 – en ökning med 85,0 miljoner kronor jämfört
med år 2010,
25. att kostnaderna för pensioner skall räknas upp med 3,3 miljoner kronor
år 2009 och med 18,2 miljoner kronor för år 2010 (jämfört med gällande
treårsbudget) och att dessa kostnader skall tas upp med 88,6 miljoner kronor
för år 2011 – en ökning med 16,0 miljoner kronor jämfört med år 2010, samt
26. att i övrigt preliminärt tillämpa samma ekonomiska ramar för de olika
nämnderna år 2011 som för år 2010.
__________

18 juni 2008

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

21

2008.271.042

§ 85
Delårsrapport per den 30 april 2008.
Utfallet per den 30 april 2008 visar på ett underskott på – 28 mkr. Utfallet
föregående år motsvarande period var ett underskott på – 30 mkr.
Motsvarande period år 2006 var resultatet -12 mkr. Främsta orsaken till
resultatförsämringen är dels att inga reavinster effektuerats, samt att de
anpassningsåtgärder som förutsatts i nämnderna ej effektuerats.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat 3 juni 2008, § 119, att godkänna
delårsrapporten per den 30 april 2008
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 119,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att för 2008 besluta om följande förändringar av budgetramarna och ett
budgeterat resultat om 8,9 mkr,
3. att i övrigt avslå samtliga nämnders äskande om ytterligare resurser, samt
4. att uppdra åt samtliga nämnder, som efter ovan förslagna åtgärder,
prognostiserar ett negativt utfall för helår 2008, skall i samband med
delårsrapport 31 augusti redovisa de åtgärder som vidtagits för att budget
skall hållas.
Yrkanden
Chrsitina Mattisson (s), meddelar att s-gruppen, Yvonne Sandberg Fries (s),
Patrik Enstedt (s), Veronica Lathe (s), Patrik Hansson (s), Eva Strömqvist
(s), Eva-Marie Malmgren (s), Lisbeth Bengtsson (s), Lena Ryge (s), Peter
Johansson (s), Ulla Ohlsson (s), Percy Blom (s), Jeanette Petersson (s),
Magnus Johansson (s), Lars Hildingsson (s), Ali Hammad Abuisefan (s),
Forts

18 juni 2008
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§ 85 forts
Delårsrapport per den 30 april 2008.
Angela Sandström (s) Bo Andersson (s), Mats Johansson (s), Rikard Jönsson
(s), Anders Persson (s), Annacarin Leuftstedt (s), Oscar Dyberg (s),Gertie
Olsson (s), Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s),Ewa
Lengstedt (s), Birgitta Möller (s), Sune Johansson (s), Eva-Britt Dahlström
(s), inte kommer att delta i dagens beslut.
Peter Johansson (s) och Kent Lewén yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar således
1. att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att för 2008 besluta om följande förändringar av budgetramarna och ett
budgeterat resultat om 8,9 mkr,
3. att i övrigt avslå samtliga nämnders äskande om ytterligare resurser, samt
4. att uppdra åt samtliga nämnder, som efter ovan förslagna åtgärder,
prognostiserar ett negativt utfall för helår 2008, skall i samband med
delårsrapport 31 augusti redovisa de åtgärder som vidtagits för att budget
skall hållas.
__________

18 juni 2008

Länsstyrelsen i Blekinge län
Informationsenheten
Kommunens anslagstavla
Polismyndigheten i Blekinge Län
Tekniska nämnden
Akten
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2007.579.003

§ 86
Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Karlskrona kommun
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen behandlade den 27 november 2007
§ 93 respektive den 4 december 2007 § 256 förslag till förändrade lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun.
På gatu-/parkchefens och landskapsarkitektens initiativ föreslogs inför
kommunfullmäktiges slutliga behandling av ärendet att förslaget skulle
bearbetas ytterligare i samråd med de aktiva torghandlarna. Med anledning
därav beslöt kommunfullmäktige den 20 december 2007 § 191 att
återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Samrådet med de aktiva torghandlarna utmynnade i att det tidigare
föreslagna förbudet att försälja mat för servering eller direkt förtäring togs
bort. Restriktionen att inte tillåta att serveringsmöbler ställs upp i anslutning
till livsmedelsförsäljningen har tillförts.
Tiderna för försäljning föreslås anpassas till de tider som gäller för övrig
handel.
I övrigt gäller följande förslag till åtgärder som fanns med i det ursprungliga
förslaget från november 2007.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 120,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona
kommun att träda ikraft senast den 1 juli 2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

18 juni 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

24

2007.496.611

§ 87
Svar på medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela
kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151, av Göran Hallström. Förslagsställaren anför
1. att Sturköskolan marknadsförs i hela kommunen,
2. att skolan får en tydlig inriktning på t.ex. ”Skärgård och IT- tradition
och nytänkande” eller ”den naturliga skolan - skolan där närheten till hav
och natur har en framträdande roll”, samt
3. att ge möjlighet för de elever, från alla delar av kommunen, som väljer
Sturköskolan att få skolskjuts/busskort till Sturkö.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 23 april 2008, § 38
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att varje skolpliktigt
barn och ungdom i Karlskrona kommun har en kommunal hemskola som
kopplas till folkbokföringsadress. Är det så att man av någon anledning
hellre vill välja en annan kommunal skola eller friskola gör man som elev
och vårdnadshavare ett aktivt val till den skolan där det i mån av plats kan
erbjudas en placering. Då det står fritt för varje elev och vårdnadshavare att
välja annan skola står det också varje skola fritt att på olika sätt
marknadsföra sin verksamhet. Förvaltningen arbetar idag aktivt för att ge
rektorerna kunskap och kompetens inom marknadsföringsområdet. För
marknadsföring i enlighet med framtagna riktlinjer i Karlskrona kommun
t.ex. grafisk profil etc. finns idag inget hinder.
Idag finns ett antal lagar, förordningar, styrdokument och policy som reglerar
grundskolans verksamheter. Varje enskild skola har dock en stor frihet att
utefter detta, i mångt och mycket målstyrda regelverk, själva utforma och
profilera sin verksamhet. Friutrymmet för rektor är mycket stort att utveckla
den enskilda skolan i samverkan med de lokalt fackliga representanterna
enligt Karlskrona kommuns samverkansavtal och i samverkan med elever,
personal och föräldrar/ vårdnadshavare. För profilering finns idag inget
hinder.
Avseende skolskjuts finns idag ett gällande regelverk som innebär att
skolskjuts endast erbjuds till hemskolan om avståndet berättigar till detta.
Det bedöms inte som rimligt att kunna särbehandla någon skola att undantas
detta gällande regelverk. Detta motiveras genom både en lika för alla princip
som genom den ekonomiska aspekten.
Forts

18 juni 2008

§ 87 forts
Svar på medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela
kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2008, § 121,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslagets att-sats 1 och 2 anses besvarad, samt
2. att avslå medborgarförslagets att-sats 3.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 88
Fråga
Magnus Johansson (s) frågar miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
det är riktigt att det ska anläggas en konstgräsplan i Nättraby för att
kompensera idrottsföreningen för att man tar deras träningsplan i anspråk för
industrietablering.
Carl-Göran Svensson (m) svarar.
________

18 juni 2008

§ 89
Ordförandes sommarhälsning
Ordföranden önskar ledamöter, tjänstemän, journalister och tjänstemän en
trevlig sommar.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Peter Glimvall (s) önskar
ordförande med familj en trevlig sommar.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008.
§ 90

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 91

Kommunala val.

§ 92

Anmälningsärenden.

§ 93

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 94

Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram inom vård- och
omsorgsyrken.

§ 95

Redovisning av fullmäktigeuppdrag om kvalitetsdeklaration för barn- och
ungdomsnämnden.

§ 96

Investeringstillstånd avseende nybyggnation av lokaler för huvudcampus Blekinge
Tekniska Högskola.

§ 97

Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.

§ 98

Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag och bolagsordning för AB
Karlskronahem.

§ 99

Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona.

§ 100 Utökat investeringsanslag och projekteringstillstånd för nytt gruppboende i Nättraby
för funktionshindrade.
§ 101 Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona kommun.
§ 102 Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet i Blekinge län (FINSAM).
§ 103 Samordningsförbudets i Blekinge län (FINSAM) verksamhet och finansiering.
§ 104 Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerhet vid förskolan på Hasslö.
§ 105 Svar på medborgarförslag om att bygga förskolor i husbåtar.
§ 106 Svar på medborgarförslag avseende container för självplock vid Bubbetorps
återvinningsstation.
§ 107 Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet.
§ 108 Svar på medborgarförslag om seniorboende.
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§ 109 Svar på medborgarförslag om att bygga kommunikationscentrum vid dagens
järnvägsstation.
§ 110 Svar på medborgarförslag om turistbutiker i järnvägstunneln under Trossö.
§ 111 Övrigt.
_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 augusti 2008, kl.13.30- 16.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lathe (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s) kl 13.30-16.20 §§ 90-99
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-16.30 §§ 90-101
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Mats Johansson (s)
Mårten Ekblad (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s) kl 13.30-16.30 §§ 90-101
Oscar Dyberg (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Birgitta Möller (s) kl 13.30-15.30 §§ 90-96
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Annica Engblom (m) kl 13.30-16.20 §§ 90-99
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-15.30 §§ 90-96
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
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Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Ingela Abramsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 13.30-16.20 §§ 90-99
Kurt Pettersson (sd) kl 13.30-16.30 §§ 90- del av § 101
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anita Seaberg (s)
Annacarin Leufstedt (s)
Per-Anders Nygård (s) kl 15.30-16.45 §§ 97-111
Claes-Urban Persson (s) kl 16.20-16.45 §§ 100-111
Ulla Ohlsson (s) kl 16.30-16.45 §§ 102-111
Birgitta Gamelius (m)
Emma B Henning (m)
Roland Löfvenberg (m)
Bengt Fröberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.30-16.45 §§ 97-111
Patrik Magnusson (m) kl 16.20-16.45 §§ 100-111
Bo Löfgren (fp)
Ulf Lundh (c)
Inger Åkesson (kd)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-15.30
Patrik Magnusson (m) kl 13.30-16.20
Lena Hjorth (fp)
Karl-Anders Holmkvist (c)
Pernilla Persson (c)
Sören Lund (kd)
Christina Birge (mp)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s) kl 13.30-16.20
Ulla Ohlsson (s) kl 13.30-16.30
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Per-Anders Nygård (s) kl 13.30-15.30
Mats Fagerlund (s)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Andersson (fp), Chatarina Holmberg (s) §§ 90-101
och Oscar Dyberg (s) §§ 102-111

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 4 september 2008, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 90-111
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Chatarina Holmberg §§ 90-101

Justeringsledamot ………………………………………………
Oscar Dyberg §§ 102-111
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 september 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2008.27.102

§ 90
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Eva-Britt Dahlström (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
2. Ali Abu Iseifan (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
3. Anders Persson (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
4. Ann-Charlotte Svensson (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
5. Jeanette Petersson (s) har i skrivelse daterad den 26 augusti 2008 avsagt
sig uppdraget som ledamot i region Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

28 augusti 2008

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 91
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (s)
utser kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Lena Petersson Forsberg (c) efter Katrina Johansson.
Ledamot Inger Eriksson (s) efter Christina Nedemark.
Ersättare Magnus Lindskog (s) efter Inger Eriksson.
Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot Gerthie Olsson (s) efter Ann-Chalotte Svensson.
Ledamot Oscar Dyberg (s) efter Ali Abu Iseifan.
Ersättare Eva Öhman (s) efter Anders Persson.
Ersättare Chatarina Holmberg (s) efter Eva-Britt Dahlström.
Region Blekinge
Ersättare Eva Strömqvist (s) efter Jeanette Petersson.
Moderbolaget
Ersättare Eva Öhman (s) efter Laila Karlsson.
Handikappnämnden
Ersättare Lennart Johannisson (m) efter Marianne Franzen.
Socialnämnden
Ersättare Mai-Kathe Westberg (m) efter Ulf Sennerlin.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Julie Mostert (m) efter Joakim Ekberg.
_____
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Akterna

9

2008.328.700
2008.180.750

§ 92
Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
A. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
äldrenämnden.
B. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från socialnämnden.
C. Anmälan om försäljning av cigaretter till underåriga från Länsstyrelsen i
Blekinge Län.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

28 augusti 2008

Akterna

10

2008.577.600
2008.605.866
2008.726.140
2008.736.821
2008.737.294
2008.738.611
2008.744.294
§ 93
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om att låta högstadieeleverna delta i
nationaldagsfirandet i Hoglands Park med sina årliga skolshower, av
Göran Lindh.
2. Medborgarförslag om utsmyckning av Rosenholmsrondellen, av Jan
Björkman.
3. Motion om sätt fart- för Karlskronas tillväxt, av Christina Mattisson (s).
4. Motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, av Lars Hildingsson (s).
5. Motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund, av
Christina Mattisson (s).
6. Motion om satsning på fler skolor och förskolor med grön flagg, av
Jeanette Petersson (s), Roland Andreasson (s) och Lisbeth Bengtsson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
______

28 augusti 2008

Utbildningsnämnden
Akten

11

2008.588.612

§ 94
Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram inom
vård- och omsorgsyrken.
Kommunfullmäktige beslutade den 28-29 november 2007, att ge
utbildningsnämnden i uppdrag för att starta lärlingsprogram inom vård- och
omsorgsyrken.
Utbildningsnämnden har i beslut daterad 2008-06-04. § 31 överlämnat sin
utredning.
Eva-Marie Malmgren (s) och Kent Lewén (fp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________

28 augusti 2008

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

12

2008.596.106

§ 95
Redovisning till kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden.
Motion om medborgarkontrakt väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23-24
november 2005 av Bo Löfgren (fp). Motionen innebar förslag om att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till medborgarkontrakt för
att tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den kommunala servicen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2007 lämnat
yttrande med förslag till beslut. Kommunledningsförvaltningen skriver bl.a.
att medborgarkontrakt för olika ansvarsområden måste tas fram av berörda
nämnder/förvaltningar, inte av kommunstyrelsen.
Efter förslag från kommunstyrelsen beslutade fullmäktige den 5 juni 2007
att bifalla motionen, med den förändring att medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden successivt och senast den 1 juli 2008 ska tas fram av berörda
nämnder/förvaltningar.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut daterad 2008-06-17 § 61
överlämnat sin kvalitetsdeklaration.
Annacarin Leufstedt (s), Jan-Olof Petersson (fp) och Kent Lewén (fp) yttrar
sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________

28 augusti 2008

Kruthusens företagsfastigheter AB
Handläggare
Akten

13

2008.673.614

§ 96
Investeringstillstånd avseende nybyggnation av lokaler för
huvudcampus Blekinge Tekniska Högskola.
December 2006 tog styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola (BTH) beslut
om att förlägga huvudcampus i en samlad miljö i Karlskrona från och med 1
juli 2009.
Beslutet om att förlägga huvudcampus i Karlskrona Kommun, föregicks av
en utredning som kommunen ombads att lämna synpunkter på, och som
kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade att besvara i november 2006
(ks au § 122 2006).
Den positiva utvecklingen för högskolan, följer den förhoppning som
kommunen arbetat med sedan satsningarna på högskolan ursprungligen
startade på Verkö, och sedermera genom en omlokalisering till Gräsvik.
BTH:s närvaro i regionen och i Karlskrona kommun är nödvändig ur ett
tillväxt- och sysselsättningsperspektiv. Sedan starten 1989 har BTH:s
inriktning och kompetens starkt bidragit till den ökade tillväxten genom att
regionen fått tillgång till mycket väl utbildade studenter och forskare.
Genom samverkan med näringsliv och kommuner bidrar BTH till skapandet
av tillväxt- och innovationsmiljöer.
Med anledning av beslutet har såväl Karlskrona kommun som Kruthusen
Företagsfastigheter AB (Kruthusen) arbetat med att ta fram lämpliga
områden för de nybyggnationer som erfordras, vilket är i linje med de
uppdrag som tidigare givits av Kommunstyrelsen, och som stämmer väl
överens med kommunens vision om de fyra hörnstenarna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 28 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 143,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
investeringen av de nyproducerade lokalerna till Blekinge Tekniska
Högskola till ett belopp av 215 000 000 kr med villkor och principer för
hyresavtal enligt bilaga,
Forts

28 augusti 2008
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§ 96 forts
Investeringstillstånd avseende nybyggnation av lokaler för
huvudcampus Blekinge Tekniska Högskola.
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 215 000 000 kr och att detta finansieras genom
upptagande av nya lån i kommunen med motsvarande belopp, samt
3. att högskolan äger rätt att under avtalstiden förvärva fastigheter som hyrs
av Kruthusen inom Campus Gräsvik till ett belopp motsvarande bokfört
restvärde vid den aktuella tidpunkten.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till att-sats 1 och 2, samt yrkar följande
ändringsyrkande avseende attsats 3, att ge Kruthusens företagsfastigheter AB
direktiv till att högskolan äger rätt att under avtalstiden förvärva fastigheter
som hyrs av Kruthusen inom Campus Gräsvik till ett belopp motsvarande
bokfört restvärde vid den aktuella tidpunkten.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till attsats 1 och 2, samt avstår att delta i
beslutet avseende attsats 3.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till attsats 1 och 2, samt meddelar att sgruppen, Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Patrik Enstedt
(s), Veronica Lathe (s), Eva Strömqvist (s), Eva-Marie Malmgren (s), JanAnders Lindfors (s), Lena Ryge (s), Peter Johansson (s), Ingrid Trossmark
(s), Percy Blom (s), Jeanette Pettersson (s), Magnus Johansson (s), Lars
Hildingsson (s), Ali Abu-Iseifan (s), Angela Sandström (s), Mats Johansson
(s), Mårten Ekblad (s), Anders Persson (s), Chatarina Holmberg (s), Oscar
Dyberg (s), Roland Andréasson (s), Ann-Charlotte Svensson (s), Birgitta
Möller (s), Sune Johansson (s), Börje Nilsson (s), Lisbeth Bengtsson (s),
Rikard Jönsson (s), Anita Seaberg (s) och Annacarin Leufstedt (s) kommer
inte att delta i dagens beslut avseende attsats 3 och överlämna en skriftlig
röstförklaring.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (fp) och Ing Lill Siggelsten Blum (kd) yrkar bifall till attsats 1
och 2, samt yrkar bifall på Karl-Görans Svensons ändringsyrkande avseende
attsats 3.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 1 mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag på på attsats 1.
forts
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§ 96 forts
Investeringstillstånd avseende nybyggnation av lokaler för
huvudcampus Blekinge Tekniska Högskola.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 2 mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag på på attsats 2.
Ordförande ställer proposition kommunstyrelsens förslag till attsats 3 mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt attsats 3.
Därefter så ställer ordförande proposition på Karl-Gösta Svensons
ändringsyrkande på attsats 3 mot kommunstyrelsens förslag på attsats 3 och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Karl-Gösta Svensons
ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att Christina Mattissons röstförklaring får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Reservationer
Günter Dessin (v) och Ulf Lundh (v) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
investeringen av de nyproducerade lokalerna till Blekinge Tekniska
Högskola till ett belopp av 215 000 000 kr med villkor och principer för
hyresavtal enligt bilaga,
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 215 000 000 kr och att detta finansieras genom
upptagande av nya lån i kommunen med motsvarande belopp, samt
3. att ge Kruthusens företagsfastigheter AB direktiv till att högskolan äger
rätt att under avtalstiden förvärva fastigheter som hyrs av Kruthusen inom
Campus Gräsvik till ett belopp motsvarande bokfört restvärde vid den
aktuella tidpunkten.
________
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2008.249.001

§ 97
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.
Kommunstyrelsen fattade den 8 april 2008 beslut om inrättande av en
serviceförvaltning under kommunstyrelsen från den 1 oktober 2008 samt att
avdelningen för konsult och service ska flyttas över i sin helhet till den nya
förvaltningen. Beslut fattades även om att remittera utredningens förslag på
övriga verksamheter att ingå i kommunstyrelsens serviceförvaltning till
samtliga styrelser och nämnder. Nu har remisstiden gått ut och med remissyttrandena som underlag har en bedömning gjorts av förslagen som
presenterades i en slutrapport. Slutrapporten innehåller utredningsgruppens
slutliga förslag på vilka verksamheter som, utöver avdelningen för konsult
och service, ska ingå i serviceförvaltningen under kommunstyrelsen. I och
med att förslaget innebär att verksamheter flyttas mellan nämnder är det
kommunfullmäktige som har att ta ställning till detta.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 18 juni 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 mars 2008, § 38, för
egen del beslutat
1. att serviceförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar vidare utreda om ytterligare tjänster bör överflyttas och att
denna utredning ska vara klar senast 2009-01-01 samt
2. att tekniska nämndens fastighetsavdelning får i uppdrag att senast till den
1 oktober 2008 genomföra en lokalkostnadsutredning för nuvarande köksoch serveringslokaler i samverkan med avlämnande nämnder.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 144,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Gemensam kostproduktion
1. att kostenheten vid äldrenämnden förs över till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
2. att utbildningsnämndens kök överförs till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
3. att samtliga kök där lunch eller huvudmål helt eller delvis tillagas överförs
från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Forts
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§ 97 forts
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.
4. att resurser för arbetsledning motsvarande 1,25 tjänst överförs från barnoch ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
5. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret från ovan berörda
nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
6. att ekonomiska konsekvenser hanteras mellan nämnderna och styrelsen
enligt utredningens förslag,
Ekonomi- och personaladministration
7. att 2,5 årsarbetare för ekonomiadministration överförs från barn- och
ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
8. att 2,0 tjänster avseende löneadministration överförs från
handikappnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
9. att 8,0 tjänster inom ekonomi- och löneadministration förs över från
äldrenämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
10. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Leasingbilar, transporter och fordonshantering
11. att transportplaneringen i kommunen utreds av serviceförvaltningen och
berörda förvaltningar under 2009,
12. att all hantering av leasingbilar övergår från tekniska nämnden till
kommunstyrelsens serviceförvaltning,
13. att resurser motsvarande 1,0 tjänst överförs från tekniska nämnden till
kommunstyrelsens serviceförvaltning för hantering av leasingbilar,
14. att kulturnämndens transporttjänst överförs till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
15. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Tryckeri och posthantering
16. att 5,0 tjänster flyttas från utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
17. att 1,85 tjänst avseende posthantering m.m. överflyttas från tekniska
nämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning, samt
18. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning.
Yrkanden
Kent Lewén (fp), Ann-Louise Trulsson (m), Richard Jomshof (sd) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 97 forts
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.
Christina Mattisson (s) yrkar avslag på attsats 1-6 och att attsatserna ersätts
med följande att serviceförvaltningen ges i uppdrag att göra en omfattande
och kommungemensam kostutredning om hur tillagning och kostdistribution
på bästa möjliga sätt kan samordnas. Utredningens förslag ska redovisas
senast 2009-04-30.
Eva Strömqvist (s) yrkar bifall till Christina Mattissons avslags- och
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 1-6
mot Christina Mattissons ändringsyrkanden. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Christina
Mattissons ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 32 nej-röster och en frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll bilaga 1.
Således beslutar kommunfullmäktige
Gemensam kostproduktion
1. att kostenheten vid äldrenämnden förs över till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
2. att utbildningsnämndens kök överförs till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
3. att samtliga kök där lunch eller huvudmål helt eller delvis tillagas överförs
från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
4. att resurser för arbetsledning motsvarande 1,25 tjänst överförs från barnoch ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
5. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret från ovan berörda
nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
6. att ekonomiska konsekvenser hanteras mellan nämnderna och styrelsen
enligt utredningens förslag,
Ekonomi- och personaladministration
7. att 2,5 årsarbetare för ekonomiadministration överförs från barn- och
ungdomsnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Forts
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§ 97 forts
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning- slutrapport.
8. att 2,0 tjänster avseende löneadministration överförs från
handikappnämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
9. att 8,0 tjänster inom ekonomi- och löneadministration förs över från
äldrenämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
10. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Leasingbilar, transporter och fordonshantering
11. att transportplaneringen i kommunen utreds av serviceförvaltningen och
berörda förvaltningar under 2009,
12. att all hantering av leasingbilar övergår från tekniska nämnden till
kommunstyrelsens serviceförvaltning,
13. att resurser motsvarande 1,0 tjänst överförs från tekniska nämnden till
kommunstyrelsens serviceförvaltning för hantering av leasingbilar,
14. att kulturnämndens transporttjänst överförs till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
15. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning,
Tryckeri och posthantering
16. att 5,0 tjänster flyttas från utbildningsnämnden till kommunstyrelsens
serviceförvaltning,
17. att 1,85 tjänst avseende posthantering m.m. överflyttas från tekniska
nämnden till kommunstyrelsens serviceförvaltning, samt
18. att från 1 oktober 2008 övergår verksamhetsansvaret och budgetmedel
växlas från ovan berörda nämnder till kommunstyrelsens serviceförvaltning.
_______
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2008.609.107

§ 98
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag och bolagsordning för
AB Karlskronahem
AB Karlskrona Moderbolag har på sitt styrelsemöte den 1 juli 2008 beslutat
att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa föreslagna
ägardirektiv för bolagskoncernen och ändrad bolagsordning för AB
Karlskronahem.
AB Karlskronahems nu gällande ägardirektiv är beslutade år 2004. De
ekonomiska grundkraven i befintliga ägardirektiv gäller tom 2008 och nya
ägardirektiv behövs.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. De föreslagna ändringarna för bolaget innebär
ändringar i både ägardirektiv och bolagsordning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 146,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda ägardirektiv för bolagen som ingår i
bolagskoncernen,
2. att ägardirektivet ska gälla från nästkommande bolagsstämma och ersätta
befintliga ägardirektiv,
3. att fastställa bilagda ändringar i AB Karlskronahems bolagsordning (§3,
§4, §7, §12), samt
4. att bolagsordningen för AB Karlskronahem ska gälla från nästkommande
bolagsstämma och därmed ersätta befintlig bolagsordning.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar följande tilläggsattsats att det ekonomiska kravet
vad gäller Karlskronahem ska vara ett nollresultat och att soliditeten ska
uppgå till minst 15%.
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 98 forts
Ändringar i ägardirektiven för kommunala bolag och bolagsordning för
AB Karlskronahem
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Richard Jomshofs tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Richard Jomshofs tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa bilagda ägardirektiv för bolagen som ingår i
bolagskoncernen,
2. att ägardirektivet ska gälla från nästkommande bolagsstämma och ersätta
befintliga ägardirektiv,
3. att fastställa bilagda ändringar i AB Karlskronahems bolagsordning (§3,
§4, §7, §12), samt
4. att bolagsordningen för AB Karlskronahem ska gälla från nästkommande
bolagsstämma och därmed ersätta befintlig bolagsordning.
_______
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2008.601.730

§ 99
Framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 25 juni 2008, § 83, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att fastställa framtidsprogrammet.
Framtidsprogrammet redovisar äldrenämndens bedömning över hur den
framtida äldreomsorgen i Karlskrona kommun kan komma att se ut, och
vilka krav som framtidens äldre kan komma att rikta mot verksamheten.
Framtidsprogrammet ska vara vägledande för de lösningar som med tiden
behöver arbetas fram, lösningar som tar sin utgångspunkt i definierade behov
och en önskad inriktning och i vissa avseenden i en något visionär bild av
äldreomsorgen.
Framtidsprogrammet kommer att vara vägledande för nämndens strategiska
inriktning och förvaltningens operativa arbete för en lång tid framåt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 147,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa framtidsprogrammet.
Yrkanden
Jan-Åke Nordin (m) yttrar sig
Peter Johansson (s), Mats Lindbom (c), Kent Lewén (fp), Alf Stålborg (sd),
Inga Lill Siggelsetn Blum (kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa framtidsprogrammet.
_______
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2008.540.293

§ 100
Utökat investeringsanslag och projekteringstillstånd för nytt
gruppboende i Nättraby för funktionshindrade.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 maj 2008, § 45, beslutat
anhålla hos kommunfullmäktige om att få disponerar 2000 000 kronor av den
återstående reserven för investeringsutgifter för att komplettera tidigare
anslagna medel om 2 000 000 kronor för tillbyggnad av gruppboendet på
Kyrkvägen i Nättraby, att meddela projekteringstillstånd avseende
tillbyggnad av gruppboendet på Kyrkvägen i Nättraby, samt
att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det
fall investeringen inte fullföljs.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Handikappförvaltningens nuvarande
gruppboende på Klimatgatan (N. Hässlegården) måste ersättas med ett nytt
fullvärdigt boende. Boendet har dessutom flera brister i brandskyddet, som
egentligen måste åtgärdas senast under innevarande år om inte
verksamheten skall riskera att behöva stänga (flytta).
Handikappförvaltningen planerar nu i samverkan med tekniska
förvaltningen för en utbyggnad av befintligt gruppboende på Kyrkvägen i
Nättraby med bl.a. två nya platser/lägenheter. Denna tillbyggnad skall
således kunna ersätta det befintliga boendet på Klimatgatan, som därmed
inom en snar framtid kan avvecklas (och försäljas).
Tillbyggnaden i Nättraby är prel. kostnadsberäknad till 4,0 miljoner kronor.
I 2008 års investeringsbudget finns ett anslag om 2,0 miljoner kronor för
ersättning av just Klimatgatans gruppboende. Resterande 2,0 miljoner
kronor får lösas genom en omdisposition från andra investeringsanslag, som
inte kommer att förbrukas (fullt ut) under innevarande år. I första hand bör
återstående del (1 290 tkr) av den obetecknade investeringsreserven för år
2008 användas. Resterande del (710 tkr) bör sedan lämpligast tillfälligt
kunna omdisponeras från den särskilda reserven för handikappanpassning av
fastigheter. Stora delar av denna reserv hinner nämligen inte förbrukas redan
under innevarande år. Eventuella korrigeringar till följd av detta får sedan
göras i 2009 års slutliga investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 148,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
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§ 100 forts
Utökat investeringsanslag och projekteringstillstånd för nytt
gruppboende i Nättraby för funktionshindrade.
1. att utöka investeringsanslaget för ”Ersättningslokal gruppboende,
Klimatgatan” (dvs. Kyrkvägen i Nättraby) från 2,0 till 4,0 miljoner kronor,
2. att täcka dessa 2,0 miljoner kronor genom att omdisponera dels 1,3
miljoner kronor från 2008 års generella investeringsreserv, dels 0,7 miljoner
kronor från anslaget för handikappanpassning av fastigheter,
3. att till följd av projektet tillkommande drift- och hyreskostnader skall
rymmas inom handikappnämndens från år 2009 tilldelade årliga
budgetramar,
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden projekteringstillstånd för
tillbyggnad av gruppboende i Nättraby (Kyrkvägen), samt
5. att handikappnämnden kommer att belastas med uppkommande
projekteringskostnader i det fall investeringen inte kommer till utförande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2008.575.042

§ 101
Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 23 juni 2008, samt
den 6 augusti 2008 överlämnat förslag till miljöbokslut för år 2007.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommunstyrelsens uppdrag att årligen
sammanställa kommunens miljöbokslut. Bokslutet redovisar bland annat
nyckeltal som framtagits inom Föreningen Sveriges Ekokommuner där
Karlskrona kommun är en av medlemmarna. Det innefattar också annan
relevant information om miljöarbetet i kommunen.
Miljöarbetet i Karlskrona kommun styrs av olika styrdokumentet såsom
miljöplan och energiplan med flera dokument. Inriktningen är att
verksamheterna och arbetet i kommunen skall styra mot en hållbar
utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslut för år 2007.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annacarin Leufstedt (s) och Sofia Bothorp (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2008.87.106

§ 102
Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge län
(FINSAM)
Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län (FINSAM) översände i
början av år 2008 till sina sju olika medlemmar ett reviderat förslag till
förbundsordning för förbundet. Förbundets verksamhet har således hittills
bedrivits utan någon formellt fastställd förbundsordning. Ärendets fortsatta
behandling har därefter vilat med hänvisning till pågående förhandlingar
med Ronneby kommun om ett eventuellt medlemskap i förbundet. Dessa
förhandlingar avslutades i början av juni månad utan något konkret resultat.
Ronneby kommun har således valt att även tills vidare stå utanför förbundet
och dess samverkan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun har i princip inga
invändningar mot innehållet i den föreslagna förbundsordningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka det upprättade förslaget till förbundsordning för
Samordningsförbundet i Blekinge län (FINSAM), samt
2. att Karlskrona kommun skall åta sig det tilldelade uppdraget enligt § 14 i
förslaget till förbundsordning att utse en revisor och en revisorssuppleant för
perioden 1 januari 2008 till 31 december 2010 för medlemskommunernas
räkning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Samordningsförbund i Blekinge Län
Försäkringskassan
Socialnämnden
Handikappnämnden
Handläggare
Akten
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§ 103
Samordningsförbundets i Blekinge län (FINSAM) verksamhet och
finansiering
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 juli 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Det relativt nybildade
Samordningsförbundet i Blekinge län (FINSAM) har nu varit i funktion
sedan slutet av år 2006. Medlemmar i förbundet är för närvarande
Landstinget Blekinge, Blekingekommunerna utom Ronneby,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i länet. Förhandlingar har också
förts med Ronneby kommun om ett framtida medlemskap men hittills utan
resultat. Förbundets uppgift är främst att inom länets gränser svara för en
finansiell samordning mellan de berörda myndigheterna av
rehabiliteringsarbetet med olika individer med främsta syfte att kunna
återföra dessa till arbetsmarknaden. Prioriterade grupper är idag unga vuxna
som står utanför arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet eller är sjukskrivna –
personer med psykosocial problematik och – personer som p.g.a.
funktionshinder eller liknande orsaker har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Verksamheten finansieras i nuläget till 50 % av staten (försäkringskassan)
och 50 % av landstinget och kommunerna tillsammans. Den senare delen
fördelas sedan lika mellan landstinget och de fyra medlemskommunerna
(efter antalet invånare). Hittills har verksamheten bedrivits inom en total
finansiell ram om 2,0 miljoner kronor, varav staten således bekostat hälften
1,0 miljoner kronor. Karlskrona kommuns årliga andel har uppgått till 250
tkr och tillfälligt finansierats inom kommunledningsförvaltningens
projektbudget.
För innevarande år har staten preliminärt avsatt maximala 5,0 miljoner
kronor i finansiellt stöd till detta samarbete i just Blekinge län att jämföra
med hittills utnyttjade enbart 1,0 miljoner kronor. Samordningsförbundet vill
nu att även landstinget och deltagande fyra kommuner utökar sina
ekonomiska insatser i motsvarande grad, så att länet kan tillgodogöra sig hela
det statliga bidraget. Härigenom skulle betydligt fler individer än idag kunna
involveras i det ”gränslösa” rehabiliteringsarbete som förbundet idag står
bakom. För Karlskronas del skulle detta då innebära en höjning av den årliga
andelen (i praktiken fullt ut först från år 2009) till maximalt 1 250 tkr (utifrån
att Ronneby kommun även fortsättningsvis står utanför förbundet).
Forts
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§ 103 forts
Samordningsförbundets i Blekinge län (FINSAM) verksamhet och
finansiering
De nämnder/förvaltningar i kommunen som är praktiskt involverade i
förbundets arbete och som kan uppnå förtjänster/vinster härav är
socialnämnden och handikappnämnden. Kommunens ursprungliga
kostnadsandel (250 tkr) bör därför fortsättningsvis lämpligtvis hänföras till
socialnämndens särskilda anslag/ram för Socialbidrag/Ekonomiskt bistånd.
Kommunens föreslagna utökade kostnadsandel kan däremot helt eller delvis
(minst 750 tkr) bekostas av redan tillgängliga resurser inom
handikappnämndens aktuella budgetram, som då får
omdisponeras/omrubriceras till dessa utvidgade rehabiliteringsinsatser. Med
hänsyn till den befarade negativa budgetavvikelsen för Ekonomiskt bistånd
under innevarande år bör dock extra medel tillfälligt tillskjutas för att täcka
årets ”grundbidrag”. Den långsiktiga finansieringen av såväl denna del som
handikappnämndens andel bör sedan långsiktigt prövas i kommande
budgetberedning för perioden 2009 – 2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommuns ursprungliga årliga kostnadsandel om
250 tkr för medlemskapet i Samordningsförbundet i Blekinge län
från år 2008 skall belasta socialnämndens särskilda anslag/ram för
Socialbidrag/Ekonomiskt bistånd,
2. att tillfälligt för år 2008 täcka dessa 250 tkr genom en
motsvarande omdisponering av medel från kommunfullmäktiges
reserv för oförutsett,
3. att kommunens från år 2008 utökade kostnadsandel primärt skall
täckas utav i handikappnämndens tilldelade budget redan befintliga
medel, samt
4. att den långsiktiga kostnadsandelen och dess finansiering
slutgiltigt skall prövas och fastställas i kommande beredning av
Budget/Plan för åren 2009 – 2011.
Ingrid Hermansson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Tekniska nämnden
Akten

28 augusti 2008
2004.193.512
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§ 104
Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerhet vid förskolan på
Hasslö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 april
2004, § 54, av Thorleif Pettersson och Hans-Olof Karlsson. Förslaget är att
det skyndsamt anordnas någon form av skyddsbarriär intill daghemmet avd.
Tärnan vid Fabian Månssons väg som en säkerhetshöjande åtgärd så att
barnen på denna lekplats kan vistas i säkrare miljö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 juni 2008, 57, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förskolan inklusive utelekplats, omgärdas av ett
nätstaket. Vid utelekplatsen, det vill säga mot Fabian Månssons väg, samt
mot Östra Bredaviksvägen är staketet förstärkt. Den väg som går vinkelrätt
emot förskolan, Västra Bredaviksvägen, är ej tillåten för genomfartstrafik,
och de enda som kör ut på Fabian Månssons väg är de som bor på eller
besöker Västra Bredaviksvägen. Hastigheten är begränsad till 50 km/tim
förbi förskolan. Tekniska förvaltningen kan inte se behov av någon
skyddsbarriär vid utelekplats på förskolan Tärnan på Hasslö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 153,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att i samband med iordningställande av mark vid
Hasslö skola och förskola ska möjligheten ses över att anordna någon form
av skyddsbarriär.
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Percy Blom (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

28 augusti 2008
2008.109.611
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§ 105
Svar på medborgarförslag om att bygga förskolor i husbåtar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
april 2008, § 4, av Filip Issal. Förslaget är att en förstudie för flytande
förskolor inleds och att en pilotanläggning byggs.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 juni 2008, § 65,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Medborgarförslagets tanke med
”förskolepråmar” kräver att det finns detaljplaner som tillåter etablering av
denna typ av verksamhet precis som när det gäller etablering ”på land”. Detta
finns inte inom Karlskrona kommun idag utan sådana detaljplaner måste tas
fram.
När det gäller säkerhet på och omkring en förskolepråm så innebär givetvis
vattnet en säkerhetsrisk. Riskinventeringar och utredning om hur man ska
uppnå godtagbar säkerhet måste göras.
Närheten till vatten finns på många platser i Karlskrona kommun men dock
innebär kopplingen till vatten att det finns stora begränsningar på var i
kommunen som denna möjlighet skulle kunna finnas. Utifrån de geografiska
begränsningar som förslaget innebär, behovet av ytterligare detaljplaner i
kustområden och de uppenbara säkerhetsrisker som placeringen innebär
anser Barn- och ungdomsnämnden att en flexibilitet avseende
förskoletableringar kan ske på annat sätt. Exempelvis flyttbara paviljonger
och att nya byggnader är planerade utifrån att olika verksamheter ska kunna
inrymmas i lokalerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 154,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Tekniska nämnden
Akten

28 augusti 2008
2007.484.455
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§ 155
Svar på medborgarförslag avseende container för självplock vid
Bubbetorps återvinningsstation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151, av Filip Issal. Förslaget är att en plats ställs i ordning,
förslagsvis i en inrymd i en container för självplock av saker som kastas med
fortfarande har en viss nivå av funktionalitet vid Bubbetorps
återvinningsstation.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 maj 2008, § 47, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden förespråkar återanvändning då detta ur
miljösynpunkt är den absolut bästa lösningen för omhändertagande av avfall.
Det finns dock redan idag en fungerande ”second hand”- marknad i form
av föreningsdrivna loppmarknader, second handbutiker, internetmarknader
m m, där man både kan sälja, skänka och köpa begagnade varor.
Nämnden anser inte att denna uppgift åligger kommunen att
handha. Dessutom finns det redan idag ganska omfattande problem med
inbrott och stölder från Bubbetorps återvinningscentral, vilket riskerar att öka
om ytterligare stöldbegärligt material tillförs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 155,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Sofia Bothorp (mp) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

28 augusti 2008
2008.2.375
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§ 107
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Thomas Worzyk. Förslaget är att kommunen bör ge
Affärsverken i uppdrag att genomföra en seriös studie på de tekniska och
ekonomiska möjligheterna och risker av ett koncept på vind- och
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona. Studien bör
hålla hög kvalité och bör redovisas offentligt.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 juni 2008, § 209,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden instämmer i de uppgifter som
lämnats av Affärsverken. ”Generellt kan värmepump vara ett bra alternativ
för hus som värmer sitt hus med el- eller oljepanna och där fjärrvärmen inte
finns tillgänglig eller av ekonomiska skäl inte är intressant. Visserligen kan
värmepumpen generera tre gånger så mycket värmeenergi som den förbrukar
elenergi men det är med dagens elproduktion ändå inte försvarbart från
miljösynpunkt att använda el för att producera så lågvärdig energi som
värme. Förädlad energi som elektricitet eller förädlade bränslen bör på sikt
inte användas för fjärrvärmeproduktion utom i mycket små system eller som
reserv. Förnyelsebar energi bör produceras i Blekinge både genom
kraftvärmeverk, vatten - och vindkraft. Energi producerade av
kolkondenskraftverk ger högt värde koldioxid per producerad energienhet
och blir då mycket högt. Denna produktion måste ersättas och minska om vi
skall vara klimatsmarta och uppnå miljövinster.
Efterfrågan på fjärrvärme ökar kontinuerligt. För att klara produktionen sker
ständigt nya investeringar i fjärrvärmeanläggningar ofta även med
elproduktion sk kraftvärme.
Kommunen är sedan länge positivt inställda till vindkraft. Kommunen avser
att upprätta en fördjupad översiktsplan för utveckling av vindkraftverk
tillsammans med Torsås kommun och som skall vara färdigställd senast
2010-12-31. en strategi som stöd för beslut om vindkraftverks etablering
avses vara färdigställd 2009-12-31.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 156,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Forts

28 augusti 2008
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§ 107 forts
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona.
Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar att ärendet återremitteras för ytterliggare
beredning.
Mats Lindbom (c) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall till Magnus
Johanssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar således
att återremittera ärendet
_________

Miljö- och byggnadsnämnden
Äldrenämnden
Akten

28 augusti 2008
2008.35.739
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§ 108
Svar på medborgarförslag om seniorboende.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Sterne Johannesson. Förslaget handlar om seniorboende
centralt i Rödeby.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 juni 2008, § 205,
lämnat yttrande och beslutsförslag i samråd med både Karlskronahem och
äldreförvaltningen. Äldrenämnden arbetar med ett framtidsprogram för
äldreomsorgen i Karlskrona och tar där upp frågor som berör planering för
bostäder för friska äldre. Inriktningen på boendeformer och kommunernas
engagemang och ansvar i dessa frågor kommer belysas i framtidsprogrammet.
Vidare anser äldreförvaltningen att nybyggnation av bostäder ska ske med
förutsättningarna att bostäderna ska kunna nyttjas av personer med
omfattande behov av stöd, omsorg och/eller vård. Äldreförvaltningen
bedömer att kommunen inte behöver ta särskilda initiativ i frågan om
seniorbostäder. Behovet av bra och tillgängliga bostäder bör beaktas för
äldres behov i kommunens ordinarie planeringsprocess. I kommunens arbete
med bostadsförsörjning, genom översiktsplanering och
bostadsplaneringsansvaret, bör stor vikt läggas vid analys och planering för
äldre personers behov av bostäder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den översiktliga planeringen i
kommunen. En översiktsplan är en vision för kommunens framtida utveckling
och ska bl a fungera som en vägledning angående kommunens mark och
vattenanvändning. Enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun så är
området bredvid Mogården I Rödeby utpekat som utvecklingsområde för
bostäder. Området ligger centralt i Rödeby med närhet till service och
kommunikationer vilket är av stor vikt. Ett ianspråktagande av området
kräver en omlokalisering eller omdisponering av bussterminalen i centrum
samt ny detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är dock att
inte planlägga för seniorbostäder utan planlägga för bostäder med god
tillgänglighet. Karlskrona Kommuns miljöpris 2008. Initiativet för ny
bebyggelse ligger dock ej på samhällsbyggnadsförvaltningen utan får komma
från någon annan intressent.
Vad gäller förslagen angående ägande direktiv till Karlskronahem och
kommunal borgen eller andra stimulanåtgärder ligger det varken inom
samhällsbyggnads- eller äldreförvaltningens ansvarsområden. Karlskronahem
Forts
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§ 108 forts
Svar på medborgarförslag om seniorboende.
framför att idag finns inga anmälningar i bostadskön om att kunderna önskar
seniorbostäder i Rödeby. Detta kan bero på att Karlskronahem inte har
bostäder i Rödeby utöver de särskilda äldreboendena. Karlskronahem för
dock en diskussion om seniorboende i Rödeby.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

28 augusti 2008
2008.140.530
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§ 109
Svar på medborgarförslag om att bygga kommunikationscentrum vid
dagens järnvägsstation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Joachim Nilsson. Förslaget är att bygga
kommunikationscentrum vid dagens järnvägsstation.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 24 juli 208 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Den 18 juni 2008 fastställde kommunfullmäktige
ett samverkansavtal med Kärnhem AB om att utveckla och bebygga området
Pottholmen där järnvägsstationen är belägen. Enligt avtalet ska bland annat
ett World Trade Center byggas liksom lokaler för kontor, handel, kommunal
service samt bostäder.
Kommunen och Kärnhem tar under hösten 2008 fram ett program för
utvecklingen av Pottholmen med bland annat krav på utformning av
byggnader, vilka verksamheter som kan lokaliseras till området,
kommunikationsfrågor, kollektivtrafik, tillgänglighet m.m.
I december 2008 är avsikten att 3-4 arkitektföretag erbjuds deltaga i en
arkitekttävling, s k parallella uppdrag med programmet som underlag.
I programmet som pågår planeras bland annat för ett resecentrum i
anslutning till befintlig järnvägsstation med angörningar för bussar,
parkeringsplatser för bilar etc. Likaså planeras för kommunikationer till och
från området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 158,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

28 augusti 2008
2008.138.843
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§ 110
Svar på medborgarförslag om turistbutiker i järnvägstunneln under
Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Joachim Nilsson. Förslaget är turistbutiker under Trossö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 17 juli 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Karlskrona kommun har under 2007 tillsammans
med Gehl Architects från Köpenhamn tagit fram en strategi för Trossö.
Strategin anger rekommendationer för hur Trossö kan bli attraktivare med
shopping, boende, kultur och turism samtidigt som trafiken dämpas i
stadskärnan. Ambitionen är att stärka Ronnebygatan och Borgmästaregatan
för shopping samt utveckla nya shoppingstråk runt Hoglands park utmed
Landbrogatan och N. Kungsgatan i en attraktiv fortgängarmiljö. I strategin
behandlas tunneln som en framtida möjlighet för en kollektivtrafikstråk med
minitåg eller buss.
En arkitekttävling för Amiralitetsslätten, utlyst av Fortifikationsverket,
Statens fastighetsverk och Karlskrona kommun, avgjordes under våren 2008.
Bland inlämnade förslag fanns intressanta tankar om att öppna tunneln under
torget för allmänheten med gång- och cykelväg och även spårvagn. Tunneln
är inte i kommunens ägo och är idag låst men det skulle vara mycket
intressant att göra den mer tillgänglig vilket får bli föremål för fortsatt
utredning med Fortifikationsverket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 augusti 2008, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

28 augusti 2008

§ 111
Övrigt
Ordföranden informerar om att sammanträdet den 25 september 2008
kommer troligtvis att ställas in på grund av för få ärenden.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober
2008.
§ 112 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 113 Kommunala val.
§ 114 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 115 Avskrivna motioner.
§ 116 Inkomna interpellationer.
§ 117 Redovisning av fullmäktigeuppdrag om kvalitetsdeklaration för äldrenämnden.
§ 118 Förvärv av fastigheten Lösen 14:11 för inrättande av särskilt boende.
§ 119 Delårsrapport per den 31 augusti 2008.
§ 120 Komplettering av investeringsanslag och begäran om investeringstillstånd för
uppförande av gruppboende, Bastasjö II
§ 121 Möjligheter- förtroende- trygghet, tre vägar att gå vidare.
§ 122 Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift avseende servering av
alkohol och försäljning av folköl.
§ 123 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september
2008.
§ 124 Svar på medborgarförslag om annonsplats på offentliga trycksaker.
§ 125 Svar på motion angående eventuell energikris.
§ 126 Svar på motion om enzonstaxa i kollektivtrafiken för barn och ungdomar.
§ 127 Svar på motion om att bygga en lekpark för barn med funktionshinder.
§ 128 Svar på motion om nya gatlyktor på landsbygden.
§ 129 Svar på motion om att kaffe som upphandlas av kommunens förvaltningar och bolag
ska vara rättvisemärkt.
§ 130 Svar på medborgarförslag om att köpa in KRAV-märkt och rättvisemärkt kaffe till
kommunens förvaltningar och bolag.
§ 131 Svar på medborgarförslag ett lyft för Hoglands park.
§ 132 Svar på medborgarförslag om att bygga staket längs Nättrabyån.
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§ 133 Svar på medborgarförslag om ”alla älskar Vedebyskolan”
§ 134 Svar på medborgarförslag om att inskränka försäljningen av raketer och smällare.
§ 135 Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning av fyrverkeri
samt upplysa om gällande regler.
§ 136 Svar på medborgarförslag om trygghetsbeskrivningar och trygghetsbokslut.
§ 137 Svar på medborgarförslag om aktiv park.
§ 138 Svar på medborgarförslag om gratis resa på stadsbussarna för skolbarn tillsammans
med ansvarig personal.
§ 139 Svar på medborgarförslag om cykelväg Fågelmara- Kristianopel.
§ 140 Svar på medborgarförslag om bättre bussförbindelser till Fur.
§ 141 Svar på medborgarförslag om gratis buss för skolbarnen under sportlovet.
§ 142 Svar på medborgarförslag från RFSL angående att homosexuella, bisexuella och
transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i
samhället.
§ 143 Fråga
§ 144

Svar på interpellation om studentboende.

§ 145 Svar på interpellation angående café Utsikten.
§ 146

Svar på interpellation angående förskola.

_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 23 oktober 2008, kl.13.30- 17.35

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

3

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m) kl 13.30-17.25 §§ 112-del av § 145
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Veronica Lathe (s) kl 13.30-17.10 §§ 112-del av § 145
Patrik Hansson (s) kl 13.30-17.15 §§ 112-del av § 145
Eva-Marie Malmgren (s) kl 13.30-17.20 §§ 112-del av §
145
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s) kl 13.30-17.05 §§ 112-del av § 144
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s) kl 13.30-17.20 §§ 112-del av § 145
Oscar Dyberg (s)
Roland Andréasson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Birgitta Möller (s)
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 13.30-17.10 §§ 112-del av § 145
Johan Elofsson (m)
Sven-Otto Ullnér (m) kl 13.30-16.00 §§ 112-135
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m) kl 13.30-16.45 §§ 112- 142
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp )
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c) kl 13.30-16.45 §§ 112- 142
Ingrid Hermansson (c)
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Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp) kl 13.30-16.15 §§ 112- del av §§ 142
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd) kl 13.30-17.30 §§ 112-del av § 145
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd) kl 13.30-17.15 §§ 112-del av § 145
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 13.30-16.05 §§ 112- del av §§ 142
Kurt Pettersson (sd) kl 13.30-16.30 §§ 112- del av §§ 142
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Anita Seaberg (s)
Ola Bergqvist (s)
Bengt Lindström (m)
Birgitta Gamelius (m)
Emma B Henning (m)
Bengt Fröberg (m) kl 16.00-17.35 §§ 136-146
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 16.45-17.35 §§ 143-146
Ulf Lundh (c)
Karl-Anders Holmqvist (c) 15.15-17.35 §§ 120-146
Pernilla Persson (c) kl 13.30-15.15 §§ 112-119
José Espinoza (mp)
Christina Birge (mp) kl 16.45-17.35 §§ 143-146
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (m) kl 13.30-16.00
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-16.45
Peter Christensen (fp)
Nicole Carlbäck (fp)
Christina Birge (mp) kl 13.30-16.45
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 13.30-15.15
Mats Fagerlund (s)
Eva Öhman (s) kl 13.30-17.00
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jan-Olof Petersson (fp) och Roland Andreasson (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 30 oktober 2008, kl. 12.15
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 112-146
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan-Olof Petersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Roland Andreassson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 oktober 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

6

23 oktober 2008

Kommunala uppdrag
Akten

7

2008.27.102

§ 112
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Laila Karlsson (s) har i skrivelse daterad den 10 september 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i region Blekinge.
2. Mårten Ekblad (s) har i skrivelse daterad den 6 oktober 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
3. Björn Nogér (s) har i skrivelse daterad den 14 oktober 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 113
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Region Blekinge
Ersättare Ewa Lengstedt (s) efter Eva Strömqvist.
Ersättare Eva-Marie Malmgren (s) efter Laila Karlsson.
Utbildningsnämnden
Ledamot Martin Nilsson (s) efter Mårten Ekbladh.
Ersättare Ulrika Stenström (s) efter Martin Nilsson.
Samordningsförbundet FINSAM,
Revisor Sven-Otto Ullnér (m).
_____
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Akterna

2008.825.318
2008.827.318
2008.748.537
2008.893.512
2008.894.769

§ 114
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om upphävande av fullmäktiges beslut om
väghållningsansvaret i Rödeby, Jämjö och Nättraby, av Magnus
Alfredsson.
2. Medborgarförslag om upphävande av fullmäktiges beslut om
väghållningsansvaret i Rödeby, Jämjö och Nättraby, av Arne Karnehov.
3. Medborgarförslag om att låta all trafik på väg in till stan få busstorget
som ändhållplats, av Per Johansson.
4. Medborgarförslag om övergångsställe på Stationsvägen i Lyckeby, av
Gunni Sjövall.
5. Medborgarförslag om medmänskligheten, av Annika Larsson med flera.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akterna

2005.34.040
2006.212.340

§ 115
Avskrivna motioner
Kent Lewén (fp) återkallade i skrivelse den 13 oktober 2008 motion
stoppa osund konkurrens.
Kent Lewén (fp) återkallade i skrivelse den 13 oktober 2008 motion
asbest i dricksvattenledningar.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionerna från vidare handläggning.
_______
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Akterna

2008.885.614
2008.886.282
2008.887.610

§ 116
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
1. Interpellation till strategikommunalrådet Tommy Olsson (kd) om
studentlägenheter, av Christina Mattisson (s).
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson (m)
om hyreskontrakt Café Utsikten, av Christina Mattisson (s).
3. Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (fp) om
barnomsorgsbehovet, av Patrik Hansson (s)
________
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Äldrenämnden
Akten

2008.588.612

§ 117
Redovisning av fullmäktigeuppdrag om kvalitetsdeklaration för
äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2007 som svar på motion att
samtliga nämnder/förvaltningar ska ta fram medborgarkontakt för olika
ansvarsområden.
Syftet med detta är att tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den
kommunala servicen och få klarhet i vilka garantier kommunen lämnar om
kommunen inte uppfyller sina åtaganden. Alla som omfattas eller kan
omfattas av tjänsten ska kunna förstå vad kommunen å ena sidan utlovar och
vad den å andra sidan inte utlovar.
Äldrenämnden har i beslut daterad 2008-09-24 § 109 överlämnat sin
kvalitetsdeklaration.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________
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Handläggare
Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Akten

2008.797.252

§ 118
Förvärv av fastigheten Lösen 14:11 för inrättande av särskilt boende.
Handikappförvaltningen har i behov av och planerar för ett nytt särskilt
boende i fall där man idag inte kan verkställa beslut på ett korrekt sätt.
Införandet av det nya boendet har försenats vilket innebär en stor merkostnad
för kommunen i form av extern placering av boende m.m.
För att klara de mest akuta placeringarna har därför föreslagits att en lämplig
fastighet köps in och inrättas som ett tillfälligt boende till dess att det nya
planerade boendet kan färdigställas.
Berörda förvaltningar, kommunlednings-, tekniska- och
handikappförvaltningen har undersökt marknaden på lämpliga
villafastigheter som varit utbjudna till försäljning och funnit att fastigheten
Lösen 14:11 kan tillgodose kommunens behov på ett bra sätt.
Huset är nybyggt med hög standard och på 130 m2 med 24 m2 biarea samt
med gjuten platta på 70 m2 som med komplettering kan medge boende.
Huset är slutbesiktat. Tomten är på 3003 m2 . Huset måste dock anpassas till
ett vårdboende med de krav som detta medför och komplettering enligt ovan
för att bereda boende med fem platser plus utrymmen för personalen.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett särskilt beslutsförslag när det gäller
kostnaderna för komplettering och ombyggnaden för vårdboende.
Fastighetens läge har angetts på upprättad karta. Framförhandlad
köpeskilling är som framgår av upprättat köpekontrakt 2,3 mkr och tillträde
är satt till den 1 december 2008 med hänsyn till brådskan i ärendet.
När det nya planerade särskilda boendet tas i bruk kan fastigheten användas
för korttidsboende i handikappförvaltningen.
Driftskostnaderna för det tillfälliga boendet ryms inom
handikappförvaltningens budgetram då medel för planerat boende är avsatt
från den 1 oktober 2008. Vidare kommer statsbidrag också att utgå för
verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
Forts
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§ 118 forts
Förvärv av fastigheten Lösen 14:11 för inrättande av särskilt boende.
att godkänna upprättat köpeavtal var igenom kommunen förvärvar Lösen
14:11 i Karlskrona för 2 300 000 kronor.
Patrik Hansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

2008.271.042

§ 119
Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 för Karlskrona kommun
Vice Ordförande Sven-Otto Ullnér och Tommy Ahlqvist från Ernst & Young
föredrar revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti 2008 med
prognos januari-december 2008.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsbokslut per den 31
augusti 2008 för kommunen och koncernen med den sammanställda
redovisningen jämte en prognos för årets budgetutfall och förslag till beslut.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen, den 7
oktober 2008, § 181, för egen del
1. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2008, samt
2. att överlämna delårsbokslutet till revisionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 181,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ånyo påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2008, skall vidtaga åtgärder för en budget i balans långsiktigt, samt
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2008.
Karl-Gösta Svenson (m), Christina Mattisson (s), Sofia Bothorp (mp),
Richard Jomshof (sd), Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m), Patrik
Hansson (s) och Peter Johansson (s) yttrar sig.
Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.363.293

§ 120
Komplettering av investeringsanslag och begäran om
investeringstillstånd för uppförande av gruppboende, Bastasjö II.
Tekniska nämnden har den 2 september 2008, § 64 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att omdisponera 10 000 000 kronor av anslaget 2008 för
projektet ”ombyggnad av Rosenfeldtskolan” till projektet ”uppförande av
gruppboendet Bastasjö II”, samt att meddela investeringstillstånd avseende
uppförande av gruppboendet Bastasjö II.
Omdisponeringen är möjlig på grund av att ombyggnaden av
Rosenfeldtskolan i motsvarande omfattning kommer att genomföras först
under år 2009.
Samtidigt har 10 mkr för kompletterande anslag till gruppboende Bastasjö II
föreslagits avsättas under 2009 i den investeringsplan som föreläggs höstens
budgetberedning. Ett beslut enligt föreliggande förslag innebär att projektet
Bastasjö II utgår ur investeringsplanen 2009. I stället kompletteras
investeringsplanen för ombyggnad av Rosenfeldtskolan med 10 mkr under år
2009.
Tekniska förvaltningen förutsätter att handikappförvaltningen rymmer
hyreskostnader och verksamhetskostnader i övrigt i den driftkostnadsram
som kommunfullmäktige planerat för nämnden för perioden 2009-2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 183,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att omdisponera 10 000 000 kronor av anslaget 2008 för projektet
”ombyggnad av Rosenfeldtskolan” till projektet ”uppförande av
gruppboendet Bastasjö II”, samt
2. att meddela investeringstillstånd avseende uppförande av gruppboendet
Bastasjö II.
Patrik Hansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Personalenheten
Ekonomienheten
Akten

2008.502.020

§ 121
Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare.
Förslag till omställningsprogram för Karlskrona Kommun har av
kommunstyrelsen återremitterats vid två tillfällen – den 3 juni 2008 samt den
12 augusti 2008. Utifrån dessa återremisser är nu ärendet till vissa delar
omarbetat och kompletterat enligt upprättade handlingar.
Härutöver har ett yttrande inkommit i ärendet den 11 september 2008 från
SKTF, Lärarförbundet och SACO som starkt stöder förslaget till ett
omställningsprogram för Karlskrona Kommun. Vidare har en
förhandlingsframställan enl MBL 12§ från Kommunals tre sektioner
inkommit den 15 september 2008 och förhandling har skett den 25 september
2008 enligt upprättad bilaga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inrätta ett omställningsprogram, omfattande en projekttid om
2008-11-01 -- 2011,
2. att finansiera ovan beskrivna omställningsprogram med 50 Mkr genom
extra utdelning från AB Karlskrona Moderbolag, samt
3. att personalchef Karlskrona Kommun får i uppdrag att månadsvis
informerar kommunstyrelsens allmänna utskott under hela projekttiden.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (m) och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar återremiss för att ta reda på vilka förvaltningar
som det finns övertalighet på.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 121 forts
Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att inrätta ett omställningsprogram, omfattande en projekttid om
2008-11-01 -- 2011,
2. att finansiera ovan beskrivna omställningsprogram med 50 Mkr genom
extra utdelning från AB Karlskrona Moderbolag, samt
3. att personalchef Karlskrona Kommun får i uppdrag att månadsvis
informerar kommunstyrelsens allmänna utskott under hela projekttiden.
______
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Socialnämnden
Akten

2008.757.706

§ 122
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl.
Socialnämnden har den 25 augusti 2008, § 93 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslaget om revidering av
ansökningsavgifter och tillsynsavgifter för servering av alkohol, samt att de
nya avgifterna ska gälla fr om 2009-01-01.
Det är en uppgift för socialnämnden att utreda och föreslå beslut om
serveringstillstånd för restauranger i kommunen. stöd för avgiftsuttag
föreligger i alkohollagen 7 kap. 13 §. Avgifternas storlek ska följa den så
kallade självkostnadsprincipen, dvs. avgifterna som tas ut skall motsvara den
kostnad kommunen har för arbetet.
Avgifterna tas ut genom en prövning av ansökan om serveringstillstånd s.k.
ansökningsavgift, alternativt en ändring av befintligt tillstånd. Detta betyder
att ansökningsavgiften inte återbetalas om ansökan avslås. Detta gäller även
tillfälliga tillstånd.
För den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd för alkohol,
samt för den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel
med folköl, tas en s.k. tillsynsavgift ut. Restauranger med stadigvarande
serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen, både med en fast
tillsynsavgift och en rörlig sådan. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på
omsättningen av alkohol, som tillståndshavaren redovisar i
restaurangrapporten.
För restauranger som får beslut om tillfälligt serveringstillstånd ingår,
tillsynsavgiften i ansökningsavgiften.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa förslaget om revidering av ansökningsavgifter och
tillsynsavgifter för servering av alkohol, samt
2. att de nya avgifterna ska gälla fr om 2009-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder
Akten

2008.256.004

§ 123
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2008.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från
vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda lämnas vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 12 september
2008 lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 187,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Informationsenheten
Akten

2008.80.055

§ 124
Svar på medborgarförslag om annonsplats på offentliga trycksaker.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Filip Issal. Förslaget är att trycksaker som kommunen antingen
ger ut eller äger blir tillgängliga för annonssäljare, samt att intäkterna går
oavkortat till de verksamheter som upplåter plats för annonser.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 14 augusti 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. När det gäller reklam på läromedel och
matbrickor i kommunens skolor så anser både utbildningsförvaltningen och
barn- och ungdomsförvaltningen att det är svårt att förena skolans
värdegrund och krav på saklighet. Skolplikten i grundskolan innebär också
att barn och ungdomar inte kan välja bort den påverkan som reklam på
läromedel skulle innebära.
Redan i dag finns ett antal trycksaker i kommunen som delfinansieras genom
annonsförsäljning, exempel är ”upplev Karlskrona” ”utsikt” och
”nyinflyttad”. Annonsförsäljningen ger inte några direkta inkomster, däremot
minskar kommunens kostnader för tidningsproduktionen. Respektive
verksamhet avgör om det är lämpligt att upplåta plats för annonser i
trycksaker och tidningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 september 2008, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om annonsplats på offentliga trycksaker.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Informationsenheten
Akten

2005.671.372

§ 125
Motion angående en eventuell energikris
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005, §
231, av Gunilla Ekelöf (fp). Motionären vill att det upprättas en
avkopplingsplan så att icke nödvändiga anläggningar och utrymmen slukar
energi vid sträng kyla och klargöra rutiner för beredskap för våra särskilda
boenden när sträng kyla uppstår.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att med nuvarande
lagstiftning finns ett mycket begränsat stöd för att prioritera kunder i ett
elnät. I Karlskrona finns det fyra olika elnätsägare. De största är
Affärsverken, Eon samt Rödeby elverk. Kommunen kan inte styra över dessa
med nuvarande lagstiftning.
Vid störningar av mindre art kan man t.ex. vidta begränsade bortkopplingar.
Detta måste i så fall göras på frivillig basis och kan tillämpas där Karlskrona
kommun är fastighetsägare. Detta ger emellertid ett begränsat
handlingsutrymme vars värde kan vara ringa. En sådan planläggning kan
med kort varsel arbetas fram med den kännedom som Tekniska förvaltningen
och Affärsverken förfogar över.
Energimyndigheten har i uppdrag att se över den nuvarande lagstiftningen
inom elområdet. Syftet är att göra en förändring som gör det möjligt att
prioritera vissa kunder i elnätet i händelse av en bristsituation. Karlskrona
kommun bidrar med kunskap i detta arbete genom ett projekt kallat prio ett.
Projektet prio ett är ett privat-offentligt samverkansprojekt som drivs av
Karlskrona kommun med finansiering från Energimyndighet. Förutom
kommunen medverkar också Radius AB och Affärsverken AB. I projektet
provas ny teknik för att öka tryggheten och minska sårbarheten i elnätet. Här
provas möjligheterna att vid en störning eller bristsituation kunna leverera el
till i förväg prioriterade användare. Det kan vara ett äldreboende, ett företag
eller ett bostadsområde. Projektet startade i augusti 2005 och pågår till och
med 2008.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
Handläggare
Akten

2006.436.531

§ 126
Förslag till yttrande över motion angående ”Enzonstaxa i
kollektivtrafiken, för barn och ungdomar”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2006, § 111,
av Jörgen Johannsson (c). Motionären vill att enzonstaxa införs i
kollektivtrafiken i Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
kommunledningsförvaltningen avgav yttrande till kommunstyrelsen över
motionen den 22 februari 2007. Ärendet återremitterades dock för
samordning med övriga kommuner inför bolagsstämman.
Efter detta har Region Blekinge tillsatt en parlamentarisk utredning kring
kollektivtrafiken i Blekinge, som bl.a. har till uppgift att samordna frågor av
gemensam karaktär mellan bolagets ägare.
Kommunledningsförvaltningen menar att ska enzonstaxa för barn och
ungdomar införas, måste detta ske i hela länet. Detta eftersom taxesystemet
är länsövergripande enligt nuvarande regelverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 189,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna förslaget om ”enzonstaxa i kollektivtrafiken, för barn och
ungdomar” till Region Blekinges parlamentariska utredning kring
kollektivtrafiken i Blekinge, samt
2. att motionen därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.686.332

§ 127
Svar på motion angående att bygga en lekpark för barn med
funktionshinder.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2005, §
231, av Maria Persson (c). Motionären vill att man undersöker möjligheten
att bygga en lekpark för barn med funktionshinder någonstans i kommunen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 2 september 2008, § 71 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att tekniska förvaltningen
ansvarar för närvarande för ca 100 lekplatser på allmän platsmark inom
kommunen (därutöver finns lekplatser för allmänheten inom skolor och i
anslutnings till Karlskronahems fastigheter).
För de av tekniska förvaltningen administrerade lekplatserna sker en
successiv upprustning i den takt som tilldelade budgetmedel medger (många
av de kommunala lekplatserna i landet har kritiserats då de genom
försummat underhåll ej klarar gällande säkerhetsföreskrifter).
Förvaltningens ambition är att tillse att det snarast möjligt finns en fullt ut
upprustad lekplats inom varje tätort i kommunen och att dessa även skall
vara handikappanpassade. I avvaktan på att detta är genomfört anser
förvaltningen att utrymme ej finns för närvarande att skapa ytterligare
specialbyggda lekplatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 190,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Tommy Olsson (kd) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Günter
Dessins bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 127 forts
Svar på motion angående att bygga en lekpark för barn med
funktionshinder.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2006.442.317

§ 128
Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående nya
gatlyktor på landsbygden.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2006, §
135, av Jörgen Johansson (c). Motionären vill att Karlskrona kommun
återinför ett årligt anslag för utökad gatubelysning på landsbygden och att
Karlskrona kommun tillsammans med samhälls-, intresse- och
hembygdsföreningar utreder behovet av utökad gatubelysning på
landsbygden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 2 september 2008, § 72 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Beträffande återinförande
av årligt anslag för gatubelysning på landsbygden finns budgetmedel med
200 tkr/år för 2007 och 2008 och med ambitionen att så skall ske även för
2009.
Beträffande förslag om utredning tillsammans med samhälls-, intresse- och
hembygdsföreningar om belysningsbehovet på landsbygden bedömer
tekniska förvaltningen detta vara ett alltför omfattande arbete då det finns ca
500 enskilda väghållare utöver de i motionen angivna intressenterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 191,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed anses besvarad.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Günter
Dessins bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag
Votering begärs.
Forts
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§ 128 forts
Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående nya
gatlyktor på landsbygden.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Günter Dessins bifallsyrkande
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 72 ja-röster och 2 nej-röster och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Günter Dessin (v) och Ulf Lundh (v) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed anses besvarad.
_______
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Upphandlingsenheten
Samtliga förvaltningar/bolag
Handläggare
Ekonomienheten
Akten

2005.288.020

§ 129
Yttrande över motion om att kaffe som upphandlas av kommunens
förvaltningar och bolag skall vara rättvisemärkt.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005, § 71, av
Magnus Mannhammar (s) och Faraj Abu Iseifan (s). Motionärerna vill att
kommunfullmäktige rekommenderar att det kaffe som upphandlas av
kommunens förvaltningar och bolag ska vara rättvisemärkt.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att efter den senaste
livsmedelsupphandlingen ingår KRAV- och Rättvisemärkt kaffe som en
valbar produkt, och Karlskrona kommun följer därmed Miljöstyrningsrådets
rekommendation i upphandling av livsmedel.
Under 2005 var priset för rättvisemärkt kaffe ca 32 % dyrare jämfört med
icke rättvisemärkt.
Sedan motionen inkom har marknaden för rättvisemärkt kaffe ökat, vilket
inneburit att den tidigare stora prisskillnaden minskat. I de avslutade
livsmedelsupphandlingarna fick vi en lägre skillnad, men fortfarande är det
rättvisemärkt kaffet dyrare, drygt 13 kr/kg mot traditionellt kaffe.
Att enbart handla rättvisemärkt kaffe skulle i dagsläget öka kommunens
kostnader med ca 235 000 kr per år.
Upphandlingsenhetens bedömning är att Karlskrona Kommun ställer krav i
upphandling av kaffe som är väl i nivå med de krav som enligt lagstiftningen
kan ställas i en upphandling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 192,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Richrad Jomshof (sd) yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Upphandlingsenheten
Samtliga förvaltningar/bolag
Handläggare
Ekonomienheten
Akten

2006.440.058

§ 130
Yttrande över medborgarförslag om att köpa in KRAV-märkt och
rättvisemärkt kaffe till kommunens förvaltningar och bolag
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135, av Mats Olsson. Förslaget är att kommunfullmäktige uppmanar
de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen att köpa in
KRAV-märkt och rättvisemärkt kaffe till personal och representation och att
andelen KRAV-märkt och rättvisemärkt kaffe redovisas i miljörevisionen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att detta
medborgarförslags innebörd är mycket snarlik inkommen motion
2005.288.020 som handlar om upphandling av rättvisemärkt kaffe.
Upphandlingsenhetens bedömning är att Karlskrona Kommun redan idag
ställer de krav i upphandling av kaffe som är väl i nivå med de krav som
enligt lagstiftningen kan ställas i en upphandling. Det förslag till beslut som
skrivits fram i svar på ovan angivna motion lyder:
att nuvarande andel avrop av ekologiskt/certifierat kaffe skall vidmakthållas
Dessutom har Karlskrona Kommun har i samband med budgetdirektiv för
perioden 2008 och plan 2009 och 2010 antagit regeringens mål om att 25%
skall vara ekologiskt odlat till år 2010.
Ett problem är att det i dag är svårt att skilja andel ekologiskt respektive
certifierat (bl a rättvisemärkt) kaffe åt. Jämställer vi dessa produkter med
varandra, uppgick den totala andelen ekologiskt/certifierat kaffe 2007 enl de
avrop som gjordes i Karlskrona kommun till ca 25%, vilket innebär att vi
redan där uppfyller mål om 25% ekologiskt odlat kaffe.
Beträffande redovisning av andel kravmärkta produkter i miljörevisionerna
är det revisorerna som har den möjligheten att göra djupare redovisning. I
kommunens och bolagens årsredovisningar och rapporter följer vi de
rekommendationer som tas fram enligt god redovisningssed och god
ekonomisk hushållning, där bland annat det av fullmäktige antagna målet om
att till 2010 skall 25 % av de upphandlade livsmedlen vara ekologiskt odlade.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 193,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Tekniska nämnden
Akten

2005.116.330

§ 131
Svar på medborgarförslag: Ett lyft för Hoglands park.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars
2005, § 28, av Jan-Olof Bergman. Förslaget är att parken borde kunna nyttjas
för diverse olika aktiviteter.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 2 september 2008, § 74 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en arbetsgrupp är tillsatt för
att utreda Hoglands parks framtida användning.
Resultatet av utredningen kommer att redovisas framöver. Arbetsgruppen
har att ta ställning till hur parken skall rustas upp och vilka framtida
aktiviteter som skall möjliggöras och därmed göra parken mera attraktiv.
I samband därmed kommer även de i medborgarförslaget föreslagna
åtgärderna att beaktas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 194,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2006.291.180

§ 132
Svar på medborgarförslag om att bygga ett staket längs Nättrabyån.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, §
79, av Anna och Filip Issal. Förslaget är att bygga ett staket längs Nättrabyån
som skyddar barnen från att leka i det strömma vattnet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 2 september 2008, § 73 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona är en sjöstad
med många stränder och kajer inom de centrala delarna (Trossö med m fl
områden). Därutöver finns inom övriga tätorter bostadsområden intill åar och
vattendrag (Nättraby, Lyckeby, Rödeby m fl).
Gemensamt för alla dessa områden är att där finns inga stängsel mot vattnet.
Detta kan betraktas som en del av Karlskronas kultur.
Ett kommunalt stängsel längs Nättrabyån är en viktig principiell fråga då
motsvarande åtgärder kan komma att krävas även på många andra platser
inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 195,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2007.602.611

§ 133
Svar på medborgarförslag – ”Alla älskar Vedebyskolan”
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007, § 172, av Lars Brask. Förslaget är Förslagsställaren ställer
sig emot utredningens tankar att lägga ned Vedebyskolan
och skapa ett flertal f-9 skolor i Lyckebyområdet. Som alternativ till
nedläggning ser förslagsställaren endast alternativen att behålla
Vedebyskolan och utveckla den som en 6-9 skola alternativt etablera en ny
kommunal 6-9 skola i närområdet.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2008, § 76
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att när besluten kring
lokalbehovsutredningen togs den 6 december 2007 valdes att
utredningen kring Lyckebyområdets framtid skulle plockas ut och beredas
ytterligare. Det som skett sedan dess är att Karlskrona kommuns skolor
arbetar mot en indelning och inriktning på f-5 respektive 6-9 skolor. I
dagsläget finns inga planer på något annat än att utveckla Vedebyskolan som
en 6-9 skola i linje med förslagsställarens önskemål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 196,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Peter Johansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Mats Lindbom (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Handläggare
Akten

2008.67.003

§ 134
Svar på medborgarförslag om att inskränka försäljning av raketer och
smällare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Agneta Thörnberg. Förslaget är att inskränka försäljning av
raketer och smällare till två vardagar för nyårsafton för att undvika
okynnessmällande före och efter nyår.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att på uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet
vid fyrverkerier. Arbetsutskottet beslutade den 2 september 200 § 65 att bl. a
att godta de åtgärder som utredningen föreslaget som tillräckliga. Av
utredningen framgår bl.a att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att
begränsa försäljningen av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare
prövad av Riksdagens ombudsmän (JO).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 197,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar på återremiss för ytterligare beredning i ärendet,
med anledning av domslut från Miljödomstolen när det gäller
demoskjutningar.
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Karl-Gösta Svenson (m) yrkar bifall till Patrik Hanssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Patrik Hanssons återremissyrkande. Kommunfullmäktige
finner att man beslutat återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
________
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Handläggare
Akten

2008.9.003

§ 135
Svar på medborgarförslag om begränsning och försäljning av fyrverkeri
samt upplysa om gällande regler.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Lars Åkesson. Förslaget är att inskränka avskjutning till
nyårsafton och i möjligaste mån begränsa försäljningen av raketer och
smällare. Han vill även betona vikten av de regler som gäller följa. Särskilt
vad avser åldersgräns och gällande lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att på uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet
vid fyrverkerier. Arbetsutskottet beslutade den 2 september 200 § 65 att bl. a
att godta de åtgärder som utredningen föreslaget som tillräckliga. Av
utredningen framgår bl.a att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att
begränsa försäljningen av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare
prövad av Riksdagens ombudsmän (JO).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 198,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att ärendet återremitteras på samma grund
som i ärendet motion 2008.67.003 §§ 134.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Carl-Göran Svensson (m) återremissyrkande.
Kommunfullmäktige finner att man beslutat återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
________

23 oktober 2008 35

Handläggare
Akten

2005.518.100

§ 136
Svar på medborgarförslag om trygghetsbeskrivningar och
trygghetsbokslut.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober
2005, § 152 av Arne Karnehov. Förslaget är att trygghetsbeskrivningar och
trygghetsbokslut i alla kommunens verksamhetsgrenar blir obligatoriska och
att samordnaren för hållbar utveckling blir ansvarig för helheten i Agenda 21
och placeras i kommunledningen.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 22 augusti 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att många olika
verksamheter och aktiviteter pågår i kommunen i dag med syfte att
säkerställa och öka säkerheten och tryggheten för medborgarna. Enligt Lagen
om skydd mot olyckor (2003:778) ska alla kommuner har ett
handlingsprogram för den förebyggande verksamheten för skydd mot
olyckor samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Den 20 december
2007 antog kommunfullmäktige ”handlingsprogram för den förebyggande
verksamheten för skydd mot olyckor”. När det gäller organisatorisk placering
av ansvariga för hållbar utveckling och Agenda 20 så tillhör dessa båda
tjänster sedan den 1 augusti 2008 enheten för strategisk utveckling inom
tillväxtavdelningen vid kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 199,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2008.213.828

§ 137
Svar på medborgarförslag om aktiv Park
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars
2008, § 26 av Ove Hansson. Förslaget är att öka den fysiska aktiviteten i
parkområdet genom att bygga in olika enkla lättanvända redskap i
parkmiljön.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2008, § 47
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att dom har fått i
uppdrag att samordna yttrandet med samhällsbyggnadsförvaltningen och har
kompletterat detta med synpunkter även från tekniska förvaltningen som har
ansvar för skötsel mm av parkerna i kommunen.
Som nämnts är förslaget ett relativt enkelt och positivt inslag i en stadsmiljö.
Samtliga berörda parter är överens om att Hoglands park bör användas för
andra ändamål enligt parkutredning. Säkerhetsfrågor kopplat till placeringen
är viktiga och denna park används mycket av barnfamiljer vilket kan vara en
risk.
En placering av en Aktiv Park anläggning kan däremot vara lämplig i
Amiralitetsparken eller att utgöra ett komplement till Hälsans Stig med
redskap vid ett eller flera platser längs denna.
Ett förslag i den riktning bör då utredas gemensamt av berörda förvaltningar.
Kostnaderna för en anläggning och vad som ska ingå vad gäller redskap är
inte känt varför en studie och analys även vad gäller dessa delar bör tas fram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 200,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge idrotts- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
övriga berörda förvaltningar ta fram ett förslag till Aktiv Park i Karlskrona
vad gäller placering, innehåll och kostnader och därefter ta ställning till om
och var en Aktiv Park ska anläggas.
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
2005.270.531
Handläggare
Akten
§ 138
Svar på medborgarförslag om gratis resa på stadsbussarna för skolbarn
med ansvarig personal.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005,
§ 71 av Siw Olsson. Förslaget är att låta skolelever åka buss gratis under
skoltid tillsammans med ansvarig personal. Eftersom bussarna har så få
passagerare dagtid skulle det inte kosta något men samtidigt ge så oerhört
mycket till kommunens elever. En positiv bieffekt kan ju också bli att
eleverna får bussvana och kanske i framtiden gärna väljer bussen som
kommunikationsmedel.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Barn- och
ungdomsnämnden och Blekingetrafiken har avgivit yttrande i ärendet. Barnoch ungdomsnämnden påpekar i sitt yttrande att man måste jämställa
skolresor i både tätort och landsbygd. Kommunledningsförvaltningen ser
också detta som en självklarhet, dvs. att elever i hela kommunen måste
behandlas lika. Blekingetrafiken avvisar gratis resor till skolorna men anser
att rabatterade resor till skolorna är ett intressant förslag att pröva.
Under höstterminen 2008 och vårterminen 2009 genomförs ett prov med ett
s.k. skolkort innebärande att elever och lärare/handledare reser med 50 %
rabatt på barn/ungdomspriset mellan kl. 09.00 - 15.00 och mellan kl. 18.30 –
24.00. För resor vid andra tider gäller 20 % rabatt. Resor med skolkortet får
göras av grupper på 4 -32 personer per resa, varav minst en i gruppen är
lärare/handledare.
Kommunledningsförvaltningen menar för sin del att gratis resor för skolbarn
och ansvarig personal i enlighet med medborgarförslaget måste, om det
införs, införas i hela länet då Blekingetrafikens taxor gäller för hela länet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till den av Region Blekinge tillsatta parlamentariska utredningen kring
kollektivtrafiken i Blekinge, som bl.a. har till uppgift att samordna frågor av
gemensam karaktär mellan bolagets ägare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 201,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna förslaget om ”gratis resa på stadsbussarna för skolbarn
tillsammans med ansvarig personal” till Region Blekinges parlamentariska
utredning kring kollektivtrafiken i Blekinge, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Handläggare
Akten

2007.34.312

§ 139
Svar på medborgarförslag om cykelväg Fågelmara- Kristianopel.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari
2007, § 5 av Birger Ganneby. Förslaget är att bygga en cykelväg mellan
Fågelmara och Kristianopel.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att den aktuella
vägen, länsväg 757, är statlig och ansvaret ligger således på Vägverket.
Den s.k. länstransportplanen i vilken de regionala vägobjekten prioriteras
upprättas dock av Region Blekinge. Kommunledningsförvaltningen föreslår
därför att de framkomna synpunkterna i rubricerade medborgarförslag ges
Region Blekinge och Vägverket Region Sydöst till känna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 202,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge Region Blekinge och Vägverket Region Sydöst tillkänna innehållet i
medborgarförslaget, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Handläggare
Akten

2005.164.531

§ 140
Svar på medborgarförslag om bussförbindelser till Fur.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 mars
2005, § 28 av Ronny Johannesson. Förslaget är att bättre bussförbindelser till
Fur genom att ändra bussturerna så att de passar ungdomar som studerar i
Karlskrona. Konkret föreslås följande åtgärder i medborgarförslaget.
1. Låt bussen som går 12.00 (numera 12.05) från Karlskrona, gå till Fur och
inte vända i Holmsjö,
2. Ta bort bussen som går 15.30 från Karlskrona till Fur. Det går en kl.
16.00 (numera 15.57) som inte är fullsatt från Rödeby. Till Rödeby går det
många turer som ansluter till linje 172, som går till Fur 16.25 (numera
16.22),
3. Eller låt bussen som går 14.30 (numera 14.25) från Karlskrona vända i
Fur och inte i Holmsjö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 8 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
medborgarförslaget överlämnades till Blekingetrafiken 2005-06-27 och
förslaget har varit en del av det underlagsmaterial som föregått
revideringarna av tidtabellerna. Dock kan Blekingetrafiken konstatera att
inga förändringar är gjorda i den riktning som förslagsställaren förordar.
Kommunledningsförvaltningen vill notera att kollektivtrafiken till de norra
kommundelarna har diskuterats en längre tid. Det stora problemet är det låga
resandet kombinerat med ett begränsat ekonomiskt utrymme. Den
ekonomiska situationen har istället inneburit att trafiken på lördagar och
söndagar helt dragits in. Som en konsekvens av detta har Närtrafiken utökats
till att gälla samtliga dagar mellan kl. 9.00 och 16.00, vilket i många stycken
är en standardhöjning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 203,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Region Blekinge
Handläggare
Akten

2007.63.531

§ 141
Svar på medborgarförslag om gratis buss för barn under sportlovet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Malin Kolb. Förslaget är att gratis buss för skolbarn på
sportlovet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 3 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i
medborgarförslaget konstateras att kommunen bedriver många trevliga
aktiviteter för sportlovslediga skolbarn. Det kan vara svårt för de barn, som
inte har föräldrar med möjlighet att skjutsa, att ta del av dem. Vi har från
Rödeby fina bussförbindelser, säkert även så i andra delar av kommunen,
men för en del familjer, kanske med fler än ett skolbarn, kan nyttjande av
buss bli ekonomiskt ohållbart. Det borde finnas samma möjlighet för alla
barn och ungdomar, oavsett hemförhållande, att prova på
sportlovsevenemang runt om i Karlskrona kommun. Detta underlättas
givetvis genom fria bussresor.
Kommunledningsförvaltningen menar för sin del att förslaget om gratis buss
för skolbarn under sportlovet bör, om det införs, införas i hela länet. Detta
bl.a. med anledning av att inte bara respektive kommun utan också
Landstinget Blekinge kommer att få bära kostnaderna för gratis bussresor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget överlämnas
till den av Region Blekinge tillsatta parlamentariska utredningen kring
kollektivtrafiken i Blekinge, som bl.a. har till uppgift att samordna frågor av
gemensam karaktär mellan bolagets ägare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 204,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlämna förslaget om ” gratis buss för skolbarn under sportlovet ” till
Region Blekinges parlamentariska utredning kring kollektivtrafiken i
Blekinge, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/bolag
Handläggare
Akten

2007.240. 109

§ 142
Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april
2007, § 56 av Ulf Härstedt. Förslaget är att nedan 10 punkter genomförs i
Karlskrona kommun, så kommunen kan leva upp till sitt mångfalds mål.
1. Utbilda politiker.
2. Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med HBT-frågor.
3. Utbilda alla anställda inom kommunen.
4. Utbilda alla arbetsgivare inom kommunen.
5. Synliggör HBT-personer och familjer i undervisningen.
6. Utbilda all skolpersonal.
7. Kontrollera att undervisningen korrekt tar upp frågor kring HBTpersoners situation.
8. Ge stöd till sociala mötesplatser.
9. Se över de relevanta styrdokumenten.
10. Ställ krav på ideella föreningar och studieförbund.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 september 2008,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Karlskrona Kommun ser mycket positivt
på medborgarförslaget och delar till fullo förslagsställarens uppfattning att
tolerans är en viktig faktor i att vara en attraktiv kommun. Ett tolerant
förhållningssätt hos kommunföreträdare ökar både vår förmåga att attrahera
nya medborgare samt påverkar viljan att stanna kvar hos de medborgare som
redan bor här.
I det 10-punktsprogram som föreslås genomförs redan, enl yttrande från
Barn- och ungdomsnämnden 27 februari 2008, § 19 samt
Utbildningsnämnden 5 september 2007, § 60, de förslag till åtgärder som
visas på i punkter 5, 6, 7 och 9. Vidare har Karlskrona Kommun för avsikt att
genomföra de åtgärdspunkter som kvarstår.
Punkterna 1, 3 och 4 kommer att tillgodoses via Karlskrona
Kompetenscenter (KKC) där det årligen ska erbjudas utbildningar/seminarier
i mångfaldsfrågor (inklusive HBT). Tema mångfald och jämställdhet ingår
redan i den planerade ledarutveckling, steg 2 som samtliga chefer i
Karlskrona Kommun ska delta i under 2009 – 2010.
Forts
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§ 142 forts
Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället.
Uppföljningsansvar att detta genomförs har Styrning och Ledning, område
Personal.
Punkt 2 kommer att tillgodoses genom att Styrning och Ledning får i
uppdrag att se över hur Karlskrona Kommun på ett bra vis kan tillgodose
samtliga 4 diskrimineringsområden i de styrdokument som just nu är föremål
för översyn.
Under punkt 8 föreslår vi RFSL att söka de speciella projektmedel som
Karlskrona Kommun, Idrotts- och fritidsförvaltningen avsätter för
diskriminerings- och utvecklingsprojekt. I den mån RFSL inte bedriver några
specifika projekt hänvisas till ordinarie bidragsansökningar som kan lämnas
till Idrott- och fritidsförvaltningen eller Socialförvaltningen.
Under punkt 10 i medborgarförlaget föreslås att alla ideella föreningar och
studieförbund som får bidrag av kommunen ska redovisa hur de motverkar
diskriminering och kränkningar på grund av sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck. Vi anser att det är ett bra förslag och kommer att uppmana
de förvaltningar som ger bidrag enligt ovan att genomföra föreslagna
kravställan för att föreningarna ska erhålla bidrag. Denna typ av kravställan
sker till viss del redan inom Idrotts- och Fritidsförvaltningen inom
jämställdhets- och integrationsområdet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2008, § 205,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarad.
Yrkanden
Eva-Britt Dahlström (s), Magnus Johansson (s), Karl-Gösta Svenson (m),
Ann-Louise Trulsson (m), Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Jan-Olof
Petersson (fp), Bengt Fröberg (m) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall på
medborgarförslaget.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Eva-Britt
Dahlströms bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla medborgarförslaget.
Votering begärs.

Forts
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§ 142 forts
Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Eva-Britt Dahlströms bifallsyrkande
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 2 ja-röster och 68 nej-röster, 1 avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
_________
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§ 143
Fråga
Eva-Marie Malmgren (s) frågar utbildningsnämndens ordförande AnnLouise Trulsson om det finns en plan för vuxenutbildningens framtid och är
personalen i så fall informerad om denna plan.
Ann-Louise Trulsson (m) svarar.
___________
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Akten

2008.885.614

§ 144
Svar på interpellation om studentboende.
Interpellation den 13 oktober 2008 till strategikommunalrådet Tommy Olsson
(kd) från Christina Mattisson (s).
Tommy Olsson (kd) har den 22 oktober 2008 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Carl-Göran Svensson (m) och Mats Lindbom (c)
___________
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Akten

2008.886.282

§ 145
Svar på interpellation om Café Utsikten.
Interpellation den 13 oktober 2008 till kommunstyrelsens ordförande KarlGösta Svenson (m) från Christina Mattisson (s).
Karl-Gösta Svenson (m) har den 20 oktober 2008 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m) och Mats Lindbom (c)
___________
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Akten

2008.887.610

§ 146
Svar på interpellation om förskola.
Interpellation den 13 oktober 2008 till Kent Lewén (fp) från Patrik Hansson
(s).
Kent Lewén (fp har den 15 oktober 2008 svarat på interpellationen.
Ärendet bordläggs.
____________

27 november 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27
november 2008.
§ 147 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 148 Kommunala val.
§ 149 Anmälningsärende
§ 150 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 151 Inkomna interpellationer.
§ 152 Redovisning av fullmäktigeuppdrag om flexibla skollov.
§ 153 Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11, Hästö Marina,
Karlskrona kommun.
§ 154 Investeringstillstånd för installation av pelletsanläggning i Tving skola.
§ 155 Kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2009
§ 156 Detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl.
§ 157 Skönstaviks camping, arrendeavtal och avtal om övertagande av kommunens stugor
m.m inom området för Skönstaviks camping.
§ 158 Svar på motion om båtturism och lokalt båtliv.
§ 159 Svar på motion angående krav vid upphandling av mobiltelefoner.
§ 160 Svar på medborgarförslag om konst i kollektivtrafiken.
§ 161 Svar på medborgarförslag om budskapet ”du lämnar nu fastlandet” vid samtliga broar
över Sunna kanal för södergående trafik.
§ 162 Svar på medborgarförslag om konsttävling för utsmyckning av Rosenholm.
§ 163 Svar på medborgarförslag om att kommunen upplåter en vägg för graffiti.
§ 164 Fråga
§ 165 Svar på interpellation angående förskola.
§ 166 Svar på interpellation om föreningsbidragen.
§ 167 Svar på interpellation om att uppföra studentlägenheter
_____________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 november 2008, kl.13.30- 16.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

2

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Veronica Lathe (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s) kl 13.30-15.10 §§ 147-156
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Jeanette Petersson (s)
Magnus Johansson (s)
Lars Hildingsson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s) kl 13.30-16.05 §§ 147- del av §§ 166
Sune Johansson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Sophia Ljungberg (m) kl 13.30-15.45 §§ 147- del av §§ 166
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Sven-Otto Ullnér (m)
Karin Brunsberg (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 13.30-15.30 §§ 147- del av §§ 165
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp )
Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
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3

Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Maria Persson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Roger Poka (mp) kl 13.30-15.45 §§ 147- del av §§ 166
Tommy Olsson (kd) jäv kl 13.50-14.45 § 153
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd) kl 13.30-15.45 §§ 147- del av §§ 166
Kurt Pettersson (sd)
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Anita Seaberg (s)
Walla Carlsson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 15.10- 16.15 §§ 157-167
Emma B Henning (m) kl 13.30-15.00 §§ 147-153
Birgitta Gamelius (m)
Bengt Fröberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 15.00-16.15 §§ 154-167
Ulf Lundh (c)
José Espinoza (mp)
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)
Sören Lundh (kd) kl 13.50-14.45 § 153

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-15.00
Peter Christensen (fp)
Bo Löfgren (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c)
Inger Åkesson (kd)
Sören Lundh (kd) kl 13.30-13.50
Åke Håkansson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 13.30- 15.10
Eva Öhman (s)
Mats Fagerlund (s)
Camilla Persson (v)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Anna Ekström (fp) och Eva-Britt Dahlström (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
fredagen den 5 december 2008, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 147-167
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Anna Ekström

Justeringsledamot ………………………………………………
Eva-Britt Dahlström

4
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 5 december 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5
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Kommunala uppdrag
Akten

6

2008.27.102

§ 147
Avsägelser av kommunala uppdrag
Mikael Karlsson (m) har i skrivelse daterad den 12 november 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i idrott- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

27 november 2008

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 148
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Ronnie Nilsson (m) efter Mikael Carlsson.
Ersättare Nicklas Platow (m) efter Ronnie Nilsson.
Handikappnämnden
Ersättare Nina Andersson (s) efter Eva-Lotta Altvall.
_____
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Akterna

2008.921.005
2007.476.214
2008.328.700
2008.977.701

§ 149
Anmälningsärende.
1. Sammanträdesplan år 2009 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott.
2. Detaljplan för Fäjö 1:75, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
3. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL),
Socialnämnden.
4. Utlåtande avseende delårsrapport per augusti 2008, från revisorerna i
Vårdförbundet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2008.952.558
2008.1000.336
2008.1016.336

§ 150
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om namnskyltar och riktningspilar på sjön av Åke
Holst.
2. Medborgarförslag om upprustning av hjärtats stig runt Bastasjön, av
Sven Svensson.
3. Motion angående Bastasjö friluftsområde, av Patrik Hansson (s), Mats
Johansson (s) och Claes-Urban Persson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________

9
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Akterna

2008.984.805
2008.985.614

§ 151
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
1. Interpellation till idrotts- och fritidsnämndens ordförande Camilla
Brunnsberg (m) om föreningsbidragen, av Patrik Hansson (s).
2. Interpellation till strategikommunalrådet Tommy Olsson (kd) om
studentlägenheter/studentboende, av Christina Mattisson (s).
________

27 november 2008 11
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2008.935.608

§ 152
Redovisning av fullmäktigeuppdrag om flexibla skollov.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2005, § 169 som svar på
motion att bifalla motionen om flexibla skollov, varvid barn- och
ungdomsförvaltningen uppdrogs att utreda förutsättningarna för ett flexibelt
skollov, samt att ta fram kostnader för detta.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut daterad 2008-10-22 § 93
överlämnat sin redovisning.
Inga Lill Siggelsten Blum (kd), Jan-Olof Petersson (fp), Ingrid Hermansson
(c) och Patrik Hansson (s) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.797.252

§ 153
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun.
Jäv
Tommy Olsson (kd) anmäler jäv.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2008, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreliggande avsiktsförklaring
mellan Karlskrona kommun och Spigg Telekommunikation AB.
Rubricerat ärende har tidigare varit föremål för kommunens hantering och
kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2007, § 41, att godkänna
avsiktsförklaringen mellan kommunen och Spigg Telekommunikation AB,
nedan kallat bolaget.
Ärendet överklagades till länsrätten den 18 december 2007 som upphävde
kommunens beslut. Motiveringen var att ärendet skulle beretts inte bara i
kommunstyrelsen utan också av tekniska nämnden. Kommunen överklagade
domen och begärde prövningstillstånd i kammarrätten. Den 10 september
2008 beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd.
Enligt 10 kapitlet 15 § kommunallagen skall kommunen rätta beslut som har
upphävts i den utsträckning som är möjligt. Med anledning härav förs
ärendet med avsiktsförklaring på nytt fram för beslut i både tekniska
nämnden och kommunfullmäktige.
Avsiktsförklaringen avser en detaljplaneläggning och försäljning av
fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11. Fastigheten Kölen 7 innehas med
tomträtt av bolaget för båtvarv och därmed jämförlig verksamhet och vidare
arrenderar bolaget ett mindre område om ca 3 500 kvm av Kölen 11 av
kommunen för marin verksamhet.
Parterna är överens om att söka ombilda Kölen 5-11 som äga av kommunen
till bostadsändamål samt att behålla en del av Kölen 7 för marint verksamhet
och att i detta syfte upprätta en detaljplan som medger detta. Bolaget står för
50 % och kommunen för 50% av kostnaderna för framtagandet av detaljplan.
Forts
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§ 153 forts
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun.
I och med varvets avveckling kan kommunen sälja den tomtmark för
bostadsändamål utmed Ångslupsvägen som hittills tjänat som skyddsområde
mellan varvet och befintlig bostadsbebyggelse. Det bör vara möjligt att för
kommunens del att stycka av 4-5 tomter därvidlag, beroende på
byggnadssätt.
Föreliggande avtal skiljer sig från tidigare avtal så till vida att ersättningen
för den mark som kommunen ska överlåta till bolaget baseras på antalet
byggrätter inom området. Antalet byggrätter i form av rad/par/småhus är
enligt förslaget 18 stycken och köpeskillingen är föreslagen till 3 960 000
kronor (istället för 3 800 000 kronor). Skulle det bli flera eller färre
byggrätter skall ersättningen justeras uppåt eller neråt med 220 000
kronor/byggrätt.
Bolaget svarar för exploateringskostnaderna inom området och
saneringskostnaderna även på angränsade fastigheter orsakade av
verksamheten.
Fördelningen av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att
regleras i ett exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen och avtalet
tas fram parallellt med detaljplanen.
Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att ny detaljplan vinner
laga kraft i området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och
Spigg Telekommunikation AB.
Yrkanden
Lars Hildingsson, Günter Dessin (v), Christina Mattisson (s) yrkar avslag
Karl-Gösta Svenson (m), Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m) och Gertie
Olsson (s) yttrar sig
Mats Lindbom (c), Camilla Brunsberg (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Lars Hildingssons avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 153 forts
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster och 32 nej-röster och 1 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun och
Spigg Telekommunikation AB.
_______
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten

2008.865.291

§ 154
Investeringstillstånd för installation av pelletsanläggning i Tving skola.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 september 2008, § 83,
föreslagit kommunfullmäktige att anslå 2 300 000 kronor för installation av
pelletsanläggning i Tvings skola och att täcka investeringsutgiften genom
disposition av 200 000 kronor ur 2008 års ospecificerade anslag för
energibesparande åtgärder och minskat oljeberoende och tillskjuta ytterligare
2 100 000 kronor, samt att tekniska nämnden omedelbart meddelas
investeringstillstånd för installationen.
Skolan i Tving får idag sin värme genom en gammal oljepanna, som har
kompletterats med en elpanna. Installerad effekt räcker inte till för att värma
samtliga byggnader vid kall väderlek. För att undvika avbrott i
värmeförsörjningen och samtidigt konvertera pannanläggningen till ett mer
miljövänligt uppvärmningssätt föreslår tekniska förvaltningen i skrivelse
daterad den 15 september 2008 att anläggningen konverteras till en
pelletsanläggning, där även en uteluftsvärmepump installeras för ansvar för
sommardriften.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 9 oktober 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 218,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna utökning av investeringsanslag för installation av
energibesparade åtgäder/pelletsanläggning i Tvings skola om totalt 2 300 000
kr inkl kvarvarande investeringsanslag,
2. att finansiering av den utökade investeringsramen vid behov löses genom
nyupplåning, samt
3. att samtidigt meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd
för detta projekt inom ramen 2 300 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

2008.503.041

§ 155
Kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2009.
Enligt kommunallagen skall kommunerna senast under november månad i
kommunfullmäktige fatta ett preliminärt beslut om skattesatsens storlek för
det kommande budgetåret. Det finns dock möjlighet för kommunerna att i
fullmäktige under december månad ändra detta beslut och fastställa en annan
slutlig skattesats än den som tidigare har beslutats.
Budgetberedningen föreslår nu att kommunens skattesats för år 2009 fastställs
till oförändrat 21,19 %.
Förslagen till vatten- och avloppstaxa respektive renhållningstaxa måste inför
varje nytt budgetår fastställas av kommunfullmäktige. För att dessa avgifter
skall kunna börja gälla redan från den 1 januari 2009 bör ett särskilt beslut
härom fattas av kommunfullmäktige senast i november månad.
Eventuella övriga förslag till avgiftsförändringar för år 2009 kan däremot i
princip anstå och fastställas först i samband med behandlingen i december
månad av förslaget till budget och plan i övrigt för kommunen för åren 2009
– 2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 219,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kommunens skattesats för år 2009 till oförändrat 21,19 %,
2. att samtidigt godkänna upprättat förslag till vatten- och avloppstaxa för år
2009 i enlighet med bilaga 1, samt
3. att även godkänna upprättat förslag till renhållningstaxa för år 2009 i
enlighet med bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 november 2008 17

Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

2007.507.214

§ 156
Detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 september 2008,
§ 314, hemställt att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Västra
Nättraby 6:17 m fl.
Planområdet är beläget i Nättraby ca 15 km väster om Karlskrona centrum.
Området ligger söder om E22 och norr om Idrottsvägen. I öster gränsar
området till befintligt verksamhetsområde med kommersiell inriktning. I
östra delen av området finns en fotbollsplan som nyttjas av Nättraby GOIF.
Planområdet omfattar 8,5 ha. Den befintliga bollplan som finns inom
planområdet kommer vid exploatering av området tas i anspråk som mark för
verksamheter. I ersättning ska kommunen bl a bekosta en omvandling av
befintlig grusplan i södra delen av idrottsplatsen till att bli gräsplan.
Detaljplanen syftar till att skapa ett utökat område för kontor, småindustri,
handel och hantverk i anslutning till befintligt verksamhetsområde med
kommersiell verksamhet i Nättraby. I samband med detaljplanens
genomförande behöver resterande etapper av den parallellväg till E22, som
finns angiven i gällande plan byggas. Parallellvägen kommer fungera som
genomfartsgata från Nättraby till trafikplats till E22 i höjd med Bjärby. Den
nya genomfartsgatan kommer att avlasta den smala Idrottsvägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att antaga detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17, daterad 25 augusti
2008.
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
Sofia Bothorp (mp) och Mats Lindbom (c) yttrar sig.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

2008.873.261

§ 157
Skönstaviks camping, arrendeavtal och avtal om övertagande av
kommunens stugor m.m. inom området för Skönstaviks camping.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2008, § 94,
föreslagit kommunfullmäktige att godkänna föreliggande arrendeavtal mellan
Skönstaviks Camping HB och kommunen, samt godkänna föreliggande
köpeavtal mellan Skönstaviks Camping HB och kommunen varigenom
kommunen överlåter sina byggnader inom campingområdet för 2 654 000
kronor till handelsbolaget
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har förhandlat
med arrendatorn till Skönstaviks camping i syfte att reglera förhållandena
mellan camping och stugområdet och samtidigt säkerställa mark för natur
och rekreation. Förutom campingen är ett kolonistugeområde och en allmän
badplats belägen inom området.
Förhandlingen har lett fram till ett arrendeavtal, samt ett avtal om överlåtelse
av kommunens byggnader inom campingområdet. Syftet med avtalen är att
renodla verksamheten och klargör respektive parts åtaganden samt minimera
kommunens åtagande.
Arrendeavtalet innebär att kommunen utarrenderar marken i 25 år.
Tiden är satt för att möjliggöra en utveckling och investeringar i
campinganläggningen. Kommunen har ingen del i detta utan ansvaret för
detta ligger fortsättningsvis på arrendatorn.
Arrendet är 40 000 kronor/år och indexerat med möjlig omprövning under
arrendetiden. Arrendatorn svarar för områdets skötsel och drift. Vid
arrendets upphörande har kommunen ingen lösenskyldighet för arrendatorn
tillhörig egendom om inte särskilda skriftliga avtal dessförinnan träffats
mellan parterna.
Forts
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§ 157 forts
Skönstaviks camping, arrendeavtal och avtal om övertagande av
kommunens stugor m m inom området för Skönstaviks camping.
Köpeavtalet för byggnaderna omfattar kommunens byggnader inom
campingområdet med reception, affär, uthyrningsstugor (13 stycken),
övernattningsstuga, servicebyggnad etc. Byggnaderna överlåtes till det
bokförda värdet, 2 654 000 kronor, med tillträde den 1 januari 2009.
Kommunen har därefter inget ansvar för byggnadernas drift och underhåll.
Dock skall vissa planerade mindre arbeten avslutas som en iståndsättning.
Allmänhetens och koloniområdets tillgång till servicebyggnader, bad m m
regleras i två separata avtal dels för Badplats Skönstavik och dels för
Kolonistugeområdet Skönstavik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande arrendeavtal mellan Skönstaviks Camping
HB och kommunen, samt
2. att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Skönstaviks Camping HB
och kommunen varigenom kommunen överlåter sina byggnader inom
campingområdet för 2 654 000 kronor till handelsbolaget
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.306.840

§ 158
Svar på motion om Båtturism och lokalt båtliv.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006 § 79, av
Jörgen Johansson (c). Motionären vill stärka Karlskronas prägel som sjöstad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 25 september
2008, lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att visionen
för Telenor Arena Karlskrona och Karlskrona kommun är att Karlskrona
skall vara ledande inom områdena idrott, hälsa och evenemang/besöksnäring
i Östersjöregionen om 10 år. Navet är Telenor Arena Karlskrona.
Karlskronas världsarv och unika marina miljö är två mycket viktiga
framgångsfaktorer i arbetet att förverkliga vår vision.
Karlskronas prägel som sjöstad;
Besöksnäring och upplevelseindustrin är områden under snabb och kraftfull
utveckling. Många är de aktörer och kommuner som tar initiativ i dessa
frågor. I detta sammanhang är därför respektive stads unika möjligheter en
väldigt viktig parameter. Karlskrona har mycket unikt kopplat till vårt läge i
Östersjön, samt Karlskronas marina arv. Karlskrona har också tillgång till
mycket spetskompetens inom det marina området, främst genom
Marinmuseum men också via Marinbasen i Karlskrona.
Strategin för att öka fokus på sjölivet som dragare till Karlskrona och
regionen, går i dagsläget hand i hand med utvecklingen av Sail Karlskrona,
samt även processen med planerna kring handelshamnens och gästhamnens
utveckling. Vad det gäller Sailet så är målsättningen att aktiviteter på sjön
skall minska beroendet av ”stora båtar” vid kaj. Här arbetar vi aktivt med det
lokala båtlivet för att utveckla dessa aktiviteter. Marinmuseum och Marinen
är alla involverade i projektgruppen som arbetar med utvecklingen av Sailet
och besöksnäringen kring detta evenemang. Troligtvis kommer detta att
innebära ökat engagemang från Marinmuseum och Marinen vad det gäller
besöksnäringen generellt. Detta sammantaget gör att vi kommer att se flera
aktiviteter med marint inslag och utveckling av hamnar, båtliv och de lokala
båtklubbarna under andra tider på året än under Sailet.
Forts
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§ 158 forts
Svar på motion om Båtturism och lokalt båtliv.
Vi vet idag att frågor som rör upplevelser, turism och evenemang är av
avgörande betydelse för företag eller personer som väljer att etablera eller
bosätta sig på en ort. Därför har Karlskrona gjort ett klokt val i att ha dessa
frågor högt upp på den politiska agendan. Jag vill påstå att vi i dagsläget är
den kommun i det regionala samarbetet, som fokuserar mest på utveckling av
sjöliv och besöksnäring. Vi har i samband med detta också valt att gå utanför
Blekinges gränser, och för i dag dialog med Kalmar och Öland om utökat
regionalt samarbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Serviceförvaltningen
Akten

2005.272.050

§ 159
Svar på motion angående krav vid upphandling av mobiltelefoner.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2005 § 71, av
Henric Wachtmeister (mp), Björn Gustavsson (mp) och José Espinoza (mp).
Motionären vill att Karlskrona kommun enbart ska köpa in mobiltelefoner
som uppfyller de krav som TCO Development har satt upp och att
Karlskrona kommun ska agera på ett sätt som påverkar samtliga kommuner
och landsting i landet att kunna köpa mobiltelefoner som uppfyller de krav
som TCO Development har satt upp.
Serviceförvaltningen har med skrivelse daterad 8 oktober 2008, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att precis som
motionärerna påpekar har TCO:s märkning av bildskärmar blivit en
världsstandard. Inom mobiltelefonin har dock utvecklingen inte gått i denna
riktning, då det ännu inte (år 2008) finns någon TCO-märkt mobiltelefon att
köpa på marknaden.
Vid inköp av mobiltelefoner och PDA:er till Karlskrona Kommun tittar ITenheten på samtliga egenskaper som TCO ser som viktiga (information,
strålning, ergonomi och ekologi), vilket innebär att det redan idag finns en
strävan mot att välja mobiltelefoner med värden som motsvarar TCO:s krav.
Dock kan inte kravet att endast köpa in mobiltelefoner som motsvarar TCOs
krav uppfyllas då ingen TCO-märkt telefon finns på marknaden samt att de
mobiltelefoner som TCO själva tagit initiativ till att testa och att föra upp på
sin egen lista som godkända, ej motsvarar verklig tillgång och efterfrågan.
Då testerna genomförs sporadiskt och på endast en liten mängd
mobiltelefoner kan inte IT-enheten använda detta test som underlag för
rekommenderad utrustning till våra användare. Som information bör nämnas
att, enligt TCO:s hemsida, senaste mobiltelefontestet genomfördes i
november 2007.
För att uppmärksamma användare på bl a strålning kommer IT-enheten i
fortsättningen att lägga till information om SAR-värde/telefon på intranätet,
där sådan information finns att hämta från mobiltelefonleverantören.
Angående att-sats nummer två angående att Karlskrona Kommun ska verka
för att SKL tar initiativ som underlättar för kommuner och landsting att köpa
telefoner som uppfyller TCO:s krav ser serviceförvaltningen inte någon
resursmässig möjlighet att agera aktivt i denna fråga.
Forts
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§ 159 forts
Svar på motion angående krav vid upphandling av mobiltelefoner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 224,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kulturnämnden
Akten

2008.472.866

§ 160
Svar på medborgarförslag avseende konst i kollektivtrafiken.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2008,
§ 58, av Filip Issal. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att det är
många invånare som är intresserade av konst men som inte tar sig till
inrättningarna eller konsthallar och därför är förslaget att konsten ska ta sig
till invånarna.
Förslagsställaren vill även att kollektivtrafiken ska utsmyckas med konst
eller kulturella verk. I bussar kan tavlor med Karlskronamotiv hängas upp,
poesi av författare från Blekinge pryda fönsterrutor på bussar och busskurer
eller lokalt producerad musik spelas i högtalare.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2008, § 56 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningens mål för
kulturverksamhet är att arbeta aktivt för att exempelvis konst ska vara en
dynamisk del i utvecklingen av kommunen. En attraktiv plats att besöka, leva
och verka i. Vidare förklarar kulturstrategen att det läggs stor vikt vid att ge
service och information åt allmänhet, politiker, konstnärer, tjänstemän och
media. Målsättningen är att försöka främja eget skapande och ett livaktigt
lokalt kulturliv.
Detta görs genom att bevaka och aktivt medverka till att skapa
förutsättningar för konst i form av offentliga gestaltningar, utställningar och
projekt – både med lokala, nationella och internationella konst- och
kulturutövare.
Men vad gäller förslaget om konstinslag på kollektivtrafiken så hör den
frågan till Länstrafikens verksamhet. Det har redan förekommit lokala
kulturella inslag som Länstrafiken direkt har upphandlat.
Kulturförvaltningen har inte något uppdrag eller medel från Länstrafiken
inom sin ordinarie verksamhet, men ställer sig naturligtvis positiv till
förslagsställarens tankar om konsten och kulturens betydelse ur ett lokalt
perspektiv.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 oktober 2008
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Tekniska nämnden
Akten

2006.417.842

§ 161
Svar på medborgarförslag med budskapet ”du lämnar nu fastlandet”
vid samtliga broar över Sunna kanal för södergående trafik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Peter Öjeskog. I medborgarförslaget ange förslagsställaren
att skyltar med budskapet ”Du lämnar nu fastlandet” sätts upp vid samtliga
broar över Sunna kanal för södergående trafik. Informationen föreslås även
skrivas på engelska (eventuellt även tyska och polska). Som motiv anges att
Karlskrona har ett unikt läge, byggt på 33 öar och centrum fyra kilometer
från fastlandet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 september 2008, § 85 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att idén kan i utvecklad form
eventuellt användas vid en framtida stadsanpassning av infartsleden vid
passage av ”brohålan”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Kulturnämnden
Akten

2008.101.866

§ 162
Svar på medborgarförslag om konsttävling för utsmyckning av
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Filip Issal. I medborgarförslaget ange förslagsställaren
önskemål om att genomföra en konsttävling för utsmyckning på Telenor
Arena Karlskrona genom ett särskilt riktat bidrag.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2008, § 55 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man anser att föreslagna
medel tyvärr är för små för att en tävling ska kunna genomföras, även med
tanke på utförandet av själva konstverken. Inte ens genom inköp av konst
skulle någon verklig synbar förändring kunna åstadkommas.
Kulturförvaltningen har dock med inspiration från förslagsställaren haft en
första kontakt med ansvariga för arenan och planerar ett gemensamt
konstprojekt med start under hösten 2008. Inriktningen kommer vara att få
yngre konstnärer att utföra väggmålningar och utsmyckningar som väl
kommer att komplettera befintlig konstnärlig utsmyckning.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 oktober 2008
lämnat beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Tekniska nämnden
Akten

2006.135.869

§ 163
Svar på medborgarförslag om att kommunen upplåter en vägg för
graffiti.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24, av Svante Möller. I medborgarförslaget anger förslagsställaren
att kommunen skall sätta upp en centralt placerad graffitivägg för att hålla
klottret borta från gatorna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 september 2008, § 86 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan om graffitivägg har
tidigare diskuterats utan att man hittat någon bra permanent lösning. Det hela
slutade med att tekniska förvaltningen, i samråd med kulturförvaltningen,
upplät en gångtunnel för graffiti under Österleden norr om Wämöparken.
Denna bedöms ej vara flitigt använd i nuläget. Förvaltningen kommer också
under en period upplåta gamla bussgaraget norr om brandstationen för
graffitimålning.
Med hänvisning till ovanstående kommer förvaltningen inte att sätta upp en
särskild kommunal graffitivägg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2008, § 228,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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§ 164
Fråga
Eva-Marie Malmgren (s) frågar utbildningsnämndens ordförande AnnLouise Trulsson om det finns en plan för vuxenutbildningens framtid och
lokalisering och är personalen i så fall informerad om denna plan.
Ann-Louise Trulsson (m) svarar.
___________
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Akten

2008.887.610

§ 165
Svar på interpellation om förskola.
Interpellation ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2008, §
146, till kommunalrådet Kent Lewén av Patrik Hansson (s). Ärendet
bordlades.
Kent Lewén (fp) har med skrivelse den 15 oktober 2008 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Petersson (fp).
__________
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Akten

2008.984.805

§ 166
Svar på interpellation om föreningsbidragen.
Interpellation den 14 november 2008 till idrott- och fritidsnämndens
ordförande Camilla Brunsberg från Patrik Hansson (s).
Camilla Brunsberg (m) har den 26 november 2008 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (c) och Sofia Bothorp (mp).
__________
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Akten

2008.886.282

§ 167
Svar på interpellation om studentboende.
Interpellation den 14 november 2008 till strategikommunalrådet Tommy
Olsson från Christina Mattisson (s).
Tommy Olsson (kd) har den 26 november 2008 svarat på interpellationen.
___________

18 december 2008

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december 2008.
§ 168 Utdelning av världsarvsstipendium och Hilleröd Byråds vandringspris.
§ 169 Försäljning av kv Urmakaren 76, Karlskrona parkerings hus.
§ 170 Försäljning av kv Magistraten 16, Karlskrona.
§ 171 Budget 2009 och plan 2010-2011 för Karlskrona kommunkoncern.
§ 172 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 173 Kommunala val.
§ 174 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 175 Taxa för kommunarkivets tjänster.
§ 176 Ekonomi- och verksamhetsstyrning.
§ 177 Driftsentreprenad turismverksamheten.
§ 178 Svar på medborgarförslag om övergångsställe över Borgmästarekajen i höjd med
gamla Långöbron till Lokstallarna och Blekingegatan.
§ 179 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Kungsmarksvägen samt
övergångsställe över Gullbernavägen vid Hultvägen.
§ 180 Ordförandens julhälsning
_____________

1

18 december 2008

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 18 december 2008, kl.08.30-18.45
Sammanträdet ajourneras kl.11.50-13.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

2

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lathe (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s) kl 08.30-14.55 §§ 168- del av §§ 171
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s) kl 08.30-16.15 §§ 168- del av §§ 171
Peter Johansson (s)
Ingrid Trossmark (s)
Percy Blom (s)
Magnus Johansson (s)
Lars Hildingsson (s) kl 08.30-17.55 §§ 168- del av §§ 171
Ali Hammad Abuisefan (s)
Angela Sandström (s)
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s) kl 08.30-17.20 §§ 168- del av §§ 171
Anders Persson (s)
Chatarina Holmberg (s)
Oscar Dyberg (s)
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s)
Birgitta Möller (s) kl 08.30-11.50 §§ 168- del av §§ 171
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m) kl 08.30-15.10 §§ 168- del av §§ 171
Sophia Ljungberg (m) kl 08.30-18.40 §§ 168- del av §§ 171
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m) kl 08.30-18.40 §§ 168- del av §§ 171
Sven-Otto Ullnér (m) kl 08.30-17.20 §§ 168- del av §§ 171
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Carl-Göran Svensson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m) kl 08.30-18.40 §§ 168- del av §§ 171
Camilla Brunsberg (m)
Jan-Åke Nordin (m)
Kent Lewén (fp)
Margareta Rodin (fp)

18 december 2008

3

Anna Ekström (fp)
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
Mats Lindbom (c)
Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingela Abramsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Roger Poka (mp) kl 08.30-14.55 §§ 168- del av §§ 171
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) kl 15.10- 18.45 del av §§
171-180
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Glenn Törnström (sd)
Kurt Pettersson (sd) kl 08.30-16.00 §§ 168- del av §§ 171
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Per-Anders Nygård (s)
Anita Seaberg (s)
Eva Öhman (s) kl 15.10- 18.45 del av §§ 171-180
Ulla Olsson (s) ) kl 15.10- 18.45 del av §§ 171-180
Birger Wernersson (s) kl 18.40-18.45 del av §§ 171-180
Mats Fagerlund (s) kl 18.40-18.45 del av §§ 171-180
Ola Bergqvist (s) kl 18.40-18.45 del av §§ 171-180
Emma B Henning (m)
Bengt Lindström (m) kl 15.10- 18.45 §§ 168- del av §§ 171
Bengt Fröberg (m) kl 18.40- 18.45 del av §§ 171-180
Roland Löfvenberg (m) kl 18.40-18.45 del av §§ 171-180
Lena Hjorth (fp) kl 08.30-11.50 §§ 168- del av §§ 171
Bo Löfgren (fp) kl 15.10- 18.45 del av §§ 171-180
Ulf Lundh (c) kl 08.30-18.40 §§ 168- del av §§ 171
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 18.40-18.45 del av §§ 171180
Inger Åkesson (kd) kl 08.30-11.50 §§ 168- del av §§ 171
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)
José Espinoza (mp) kl 15.10-18.45 del av §§ 171-180

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (m) kl 08.30-15.10
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 08.30-18.40
Bengt Lindström (m) kl 17.00-18.40

18 december 2008

Roland Löfvenberg (m) kl 08.30-18.40
Peter Christensen (fp)
Bo Löfgren (fp) kl 08.30-15.10
Nicole Carlbäck (fp)
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 08.30-17.40
José Espinoza (mp) kl 08.30-15.10
Åke Håkansson (s)
Ulla Ohlsson (s) kl 08.30-15.10
Eva Öhman (s) 08.30-15.10
Mats Fagerlund (s) kl 08.30-18.40
Birger Wernersson (s) kl 17.00-18.40
Ola Bergqvist (s) kl 17.00-18.40
Camilla Persson (v)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Johan Elofsson (m) och Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Tisdagen den 23 december 2008, kl. 08.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 168-180
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Johan Elofsson

Justeringsledamot ………………………………………………
Anders Persson

4

18 december 2008

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 23 december 2008 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5
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§ 168
Utdelning av världsarvsstipendium och Hilleröd Byråds vandringspris.
Världsarvsstipendium 2008
Stipendiet går till Torsten Samzelius för sitt arbete med Läsesällskapets
bibliotek i Karlskrona. Torsten får stipendiet för sin forskning och
sakkunskap kring ett av landets mest unika historiska bibliotek. Han har
under sin tid som bibliotekarie på ett engagerat och framgångsrikt sätt lyft
fram den unika boksamlingen.

Hilleröd Byråds vandringspris
Vandringspriset går till Niklas Almers, KA 2 IF för sin utveckling som
rullstolsåkare, med stora framgångar vid junior-VM i New Jersey, där han
tog hem fyra guldmedaljer på 100, 400, 800 och 1500 meter samt en
silvermedalj i stafetten 4 x 100 meter. Niklas är också en duktig
rullstolsdansare.
Ordförande informerar om att kulturpriset har gått till Helena Janzén för att
med världen som arbetsfält väljer Helena att varje år mellanlanda på Ungskär
och till den Blekingska skärgården locka stora begåvningar inom operans
område. Föreställningarna i öns missionshus är en glädje för både deltagare
och publik. Med professionalitet i framförande och som pedagogisk ledare
sätter hon Ungskär på operakartan, samt att det andra Världsarvsstipendiumet
för 2008 har gått till Ingegärd Wärnersson för ihärdigt arbete och stort
engagemang med att utveckla världsarvet i Karlskrona som en stark
turistdestination
Helena Janzén och Ingegärd Wärnersson kommer att tilldelas sina priser vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 22 januari 2009.
_______

18 december 2008
Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

7

2008.1029.253

§ 169
Försäljning av kv Urmakaren 76, Karlskrona parkeringshus.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att försälja dels fastigheten
Urmakaren 76 och dels fastigheten Magistraten 16. Båda fastigheterna är
centralt belägna och välkända objekt på Trossö. Magistraten 16 är en
kontors- och restaurangfastighet belägen längs norra delen av Stortorget, och
Urmakaren 76 är det stora parkeringshuset bakom Åhlens.
Försäljningen har skett via anbud och då det är fråga om betydande komplex
som fordrar en stor arbetsinsats har Catella Corporate Finance AB i Malmö
anlitats som rådgivare för att biträda vid försäljningen.
Fastigheterna har varit utannonserade och inkomna anbud har utvärderats
varefter det har varit slutförhandlingar med de anbudsgivare som inkommit
med de mest fördelaktiga anbuden. Förfarandet angavs i anbudsförfrågan.
Anbuden kunde avse dels de enskilda objekten eller båda ihop. Förfarandet
har resulterat i upprättat köpekontrakt.
Detta PM behandlar fortsättningsvis försäljningen av Urmakaren 76.
Fastigheten är belägen vid Norra Smedjegatan, och omfattar
parkeringshuset bakom Åhléns.
Parkeringshuset förvaltas av tekniska förvaltningens gata/parkavdelning
och verksamheten bedrivs av Q-park (fd Car-Park) via ett
omsättningsbaserat hyresavtal som löper på ett år i taget.
Gata/parkavdelningens resultat för parkeringshuset för 2007 var -2 275 tkr.
Försäljningsförhandlingarna enligt ovan resulterade i ett gemensamt
slutbud på 30 mkr på båda objekten, och den del som berör Urmakaren 76
regleras i bilagda förslag till köpekontrakt där Christer Hermansson köper
fastigheten för 10 000 tkr. Tillträde är den 1 februari 2009.
Det bokförda värdet på fastigheten uppgår till 7 518 tkr, vilket innebär att
realisationsvinsten efter försäljningsomkostnader uppgår till 2 300 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 december 2008, § 254,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Christer Hermansson(4205254370) och kommunen varigenom kommunen överlåter och försäljer
fastigheten Urmakaren 76 för 10 000 000 kr till Hermansson.

18 december 2008

§ 169 forts
Försäljning av kv Urmakaren 76, Karlskrona parkeringshus.
Yrkanden
Lars Hildingsson (s) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition
Kommunfullmäktige beslutar att Lars Hildingssons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Christer Hermansson(4205254370) och kommunen varigenom kommunen överlåter och försäljer
fastigheten Urmakaren 76 för 10 000 000 kr till Hermansson.
_________
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Tekniska nämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

9

2008.1028.253

§ 170
Försäljning av fastigheten Magistraten 16, Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att försälja dels fastigheten
Magistraten 16 samt dels fastigheten Urmakaren 76. Båda fastigheterna är
centralt belägna och välkända objekt på Trossö. Magistraten 16 är en
kontors- och restaurangfastighet belägen längs norra delen av Stortorget och
Urmakaren 76 är det stora parkeringshuset bakom Åhlens.
Försäljningen har skett via anbud och då det är fråga om betydande komplex
som fordrar stor arbetsinsats har Catella Corporate Finance AB i Malmö
anlitats som rådgivare för att biträda vid försäljningarna.
Fastigheterna har varit utannonserade och inkomna anbud har utvärderats
varefter det har varit slutförhandlingar med de anbudsgivare som lämnat de
mest fördelaktiga anbuden. Förfarandet angavs i anbudsförfrågan. Anbuden
kunde avse dels de enskilda objekten eller båda ihop. Förfarandet har
resulterat i upprättat köpekontrakt.
Detta PM behandlar fortsättningsvis försäljningen av Magistraten 16.
Fastigheten innefattar två byggnadskroppar. Hörnbyggnaden har 3-4 plan
med restaurang Nivå på bottenplan, plan två samt källarplan. Resterande
plan tillsammans med den andra byggnadskroppen används som kontor.
Kontorslokalerna hyrs dels av kommunens socialförvaltning, ca 1165 kvm,
och landstinget, ca 180 kvm.
Genom att det är allmänna hyresgäster ges det en stabilitet åt fastigheten
vid en försäljning och har positiv prispåverkan vid längre
hyresförhållanden. Hyresavtalet för socialförvaltningen förlängs till år
2013. Övriga hyresavtal övertas av den nye ägaren på oförändrade villkor.
Förhandlingarna enligt ovan resulterade i ett gemensamt slutbud på båda
fastigheterna på 30 miljoner kronor från Christer Hermansson, vilket
bedömdes vara det mest fördelaktiga. Den del som avser Magistraten 16 är
på 20 miljoner kronor. Tillträde är den 1 februari 2009.
Det bokförda värdet på fastigheten Magistraten 16 uppgår till 5 090 tkr,
vilket innebär att realisationsvinsten efter försäljningsomkostnader uppgår
till 14 500 tkr.
Forts
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§ 170 forts
Försäljning av fastigheten Magistraten 16, Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 december 2008, § 255,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan kommunen och Christer
Hermansson (420525-4370) varigenom kommunen överlåter och försäljer
fastigheten Magistraten 16 för 20 000 000 kr till Hermansson.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd), Günter Dessin (v), Marcel Abedin (mp)
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
får ett särskilt yttrande till protokollet.
Magnus Johansson (s), Tommy Olsson (kd), Percy Bloom (s) yttrar sig.
Karl-Gösta Svenson (m), Jan Lennartsson (m), Kent Lewén (fp), Sofia
Bothorp (mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs, Günter Dessins och Marcel Abedins avslagsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat enligtkommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 ja-röster och 9 nej-röster och 1 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Därefter beslutar Kommunfullmäktige att Lars Hildingssons särskilda
yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan kommunen och Christer
Hermansson (420525-4370) varigenom kommunen överlåter och försäljer
fastigheten Magistraten 16 för 20 000 000 kr till Hermansson.
________
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

§ 171
Budget 2009 och plan 2010-2011.
Femklövern och socialdemokraterna har gemensamt överlämnat ett
balanserat budgetförslag för beredning av kommunstyrelsen inför beslut i
kommunfullmäktige den 18 december 2008.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning finns följande handlingar:
1. Sammanställning av nämndernas förslag till budget med bilagor, bolagens
förslag till investeringsbudget samt uppräkning av politiska
förtroendemäns arvoden för år 2008.
3. Protokoll från MBL-förhandling 24 oktober 2008 och den 27 november
2008.
4. Förslag till beslut angående budget 2009 och plan 2010-2011.
5. Sverigedemokraternas förslag till budget 2009 samt planer för 2010-2011,
för trygghet och tradition (6 att-satser och 8 tilläggsyrkande).
6. Vänsterpartiets förslag till budget 2009 samt ramar 2010-2011, en budget
för solidarisk fördelning ( 4 att-satser).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 244,
för egen del beslutat
1. att för genomförandet av uppdragen enligt finansieringsåtgärderna i
föreliggande budgetförslag tillsätta en genomförandegrupp bestående av två
representanter från Femklövern respektive Socialdemokraterna att utses
bland kommunstyrelsens ledamöter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 244,,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa finansiella mål för åren 2009 – 2011 för Karlskrona kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag på sidorna 7 och 8 i
budgetdokumentet,
2. att fastställa kommunövergripande och nämndsvisa verksamhetsmål för
åren 2009 – 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
3. att fastställa upprättade resultatbudget och balansbudget för såväl år 2009
som plan för åren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag
på sidorna 26 – 28 i budgetdokumentet,
Forts
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§ 171 forts
Budget 2009 och plan 2010-2011.
4. att fastställa anslag till Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret
2009 som planeringsåren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens
förslag på sidan 24 i budgetdokumentet,
5. att fastställa investeringsbudget för år 2009 och investeringsplaner för
åren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag i bilaga 1,
6. att godkänna arvodesberedningens förslag till ersättningar till de politiskt
förtroendevalda i kommunen att gälla från den 1 januari 2009 i enlighet med
bilaga 2,
7. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till
budget och plan för åren 2009 – 2011 samt att följa den inriktning som i
övrigt anges,
8. att fastställa beloppsramen under 2009 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
9. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
vidta erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida
fördelning av de olika finansieringsposterna, samt övriga tekniska justeringar
i föreliggande budgetförslag,
_______________________________________________________

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Karl-Gösta Svenson (m), Christina Mattisson (s), Kent Lewén (fp), Patrik
Hansson (s), Mats Lindbom (c), Tommy Olsson (kd), Marcel Abedin (mp),
Ann-Louise Trulsson (m), Yvonne Sandberg Fries (s), Camilla Brunsberg
(m), Jan Johansson (c), Angela Sandström (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Sofia Bothorp (mp), Jan Lennartsson (m), Magnus Larsson (c), Mats
Johansson (s), Anna Ekström (fp), Magnus Johansson (s), Eva Strömqvist (s)
yttrar sig.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Forts
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§ 171 forts
Budget 2009 och plan 2010-2011.
BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
----------------

Sid.
31
31
31
32
33
35
37
38
39
40
42
43
45
46

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Jan-Olof Petersson (fp) och Johan Elofsson (m) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (fp) yttrar sig.
Ulf Hansson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Jan Johansson (kd) yrkar att man under första halvåret låter förvaltningen
undersöka hur många föräldrar med barn i de aktuella åldrarna som är
intresserade av vårdnadsbidrag och sedan låta införa det från den 1 juli 2009.
Kostnader för detta får tas fram inom budgeten för nämnden för aktuella
planperioder.
Karl-Gösta Svensson (m) yrkar avslag på Jan Johanssons tilläggsyrkande.
Patrik Hansson (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
avslag på Jan Johanssons tilläggsyrkande.
----------------

HANDIKAPPNÄMDEN
Ordförande i handikappnämnden Karin Månsson (fp) yttrar sig.
Lena Ryge (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
------------------Forts
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§ 171 forts
Budget 2009 och plan 2010-2011.

IDROTT- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Camilla Brunsberg (m) och Oscar Dyberg (s) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (v) yttrar sig.
-----------------

KULTURNÄMNDEN
Jan Lennartsson (m), Ulf Hansson (v), Magnus Larsson (c), Angela
Sandström (s), Karin Brunsberg (m) och Mats Johansson (s) yttrar sig.
Anders Persson (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedin (mp) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, men
reserverar sig mot nerskärning på Kulturskolan.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ulf Hansson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
---------------

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Carl-Görans Svensson, Magnus Johansson (s) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedin (mp) yttrar sig.
----------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (c) och Jan-Anders Lindfors yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (v) yttrar sig.
-------------

TEKNISKA NÄMNDEN
Tommy Olsson (kd), Lars-Göran Forss (m), Christina Mattisson (s) och CarlGöran Svensson (m) yttrar sig.
Percy Blom (s) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
-------Forts
§ 171 forts
Budget 2009 och plan 2010-2011.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ann-Louise Trulsson (m) och Eva-Marie Malmgren (s) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
-------

ÄLDRENÄMNDEN
Jan-Åke Nordin (m), Peter Johansson (s) och Kent Lewén (fp) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (v) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag.
Mats Lindbom (c) och Angela Sandström (s) yttrar sig.
-------------Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas förslag och finner att fullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på Jan Johanssons (c) tilläggsattsats
under rubriken barn- och ungdomsnämnden och finner att fullmäktige
beslutar avslå yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa finansiella mål för åren 2009 – 2011 för Karlskrona kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag på sidorna 7 och 8 i
budgetdokumentet,
2. att fastställa kommunövergripande och nämndsvisa verksamhetsmål för
åren 2009 – 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
3. att fastställa upprättade resultatbudget och balansbudget för såväl år 2009
som plan för åren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag
på sidorna 26 – 28 i budgetdokumentet,
4. att fastställa anslag till Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret
2009 som planeringsåren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens
förslag på sidan 24 i budgetdokumentet,
5. att fastställa investeringsbudget för år 2009 och investeringsplaner för
åren 2010 och 2011 i enlighet med kommunstyrelsens förslag i bilaga 1,
6. att godkänna arvodesberedningens förslag till ersättningar till de politiskt
förtroendevalda i kommunen att gälla från den 1 januari 2009 i enlighet med
bilaga 2,
Forts
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Budget 2009 och plan 2010-2011.
7. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till
budget och plan för åren 2009 – 2011 samt att följa den inriktning som i
övrigt anges,
8. att fastställa beloppsramen under 2009 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
9. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
vidta erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida
fördelning av de olika finansieringsposterna, samt övriga tekniska justeringar
i föreliggande budgetförslag,
________

Kommunala uppdrag

2008.27.102

18 december 2008 17
Akten

§ 172
Avsägelser av kommunala uppdrag
Jerry Hansson (fp) har i skrivelse daterad den 26 november 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Ola Bergqvist (s) har i skrivelse daterad den 28 november 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och som ledamot i
socialnämnden.
Mårten Ekblad (s) har i skrivelse daterad den 5 december 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Stefan Lundin (fp) har i skrivelse daterad 5 december 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Johanna Larsson (s) har i skrivelse daterad 24 november 2008 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
Carl-Henrik Larsson (s) har i skrivelse daterad 5 december 2008 avsagt sig
uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2008.27.102

§ 173
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Samordningsförbundet FINSAM,
Revisor suppleant Thomas Svensson (s).
Utbildningsnämnden
Ersättare Elisabeth Persson (s) efter Björn Nogér.
Socialnämnden
Ledamot Kenneth Nyström (s) efter Ola Bergqvist.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Daniel Jusinski (kd) efter Stefan Lundin (fp).
Tekniska nämnden
Ersättare Stefan Lundin (fp) efter Jerry Hansson.
_____
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Akterna

2008.1024.739
2008.1023.736
2008.1037.510
2008.1070.510

§ 174
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre, av Richard Jomshof
(sd).
2. Motion om införande av parboendegaranti för äldre, av Richard Jomshof
(sd).
3. Medborgarförslag om reglering av biltrafiken i stadens centrala delar i
allmänhet runt Stortorget, av Carl Emanuel Mark
4. Motion om hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i Torskors, av
Patrik Hansson (s).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Registratorer
Kommunarkivet
Samtliga nämnder
Informationsenheten
Akten

2008.946.061

§ 175
Taxor för kommunarkivets tjänster.
Nu gällande taxor antogs av Kommunstyrelsen 2006 § 70 och av KF 2001 §
101. Sedan taxorna antogs har efterfrågan på att få information digitalt ökat.
Karlskrona Mediearkiv som skapas vid årsskiftet kommer att ge allmänheten
möjlighet att ta del av bilder och filer digitalt över Karlskrona i en
utsträckning som inte tidigare funnits. Kommunarkivet har också fått
möjlighet att ta kopior i färg vilket tidigare saknats. Kommunarkivet har även
fått en stor leverans från Samhällsbyggnadsförvaltningen av digitala ritningar
som gör att efterfrågan ökar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 231,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att följande taxor ska gälla fr. o. m. den 1 januari 2009
Kopiering av arkivhandlingar
A0
25 kr
A1-2 20 kr
A3- 4 8 kr svartvitt
15 kr färg
Kopia av färg eller svartvitt fotografi (på blankt fotopapper)
Format Pris
10x15
25 kr
15x22
50 kr
20x30
100 kr
30x45
200 kr
50x75
375 kr
Digitala bilder
JPG, 300 dpi 100 kr
JPG, 150 dpi
25 kr
Digitala filer
Digitala rörliga bilder 25-100 kr beroende på filstorlek
Digitalt ljud
25 kr
Digitala ritningar/kartor
25 kr

Forts
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§ 175 forts
Taxor för kommunarkivets tjänster.
Skanning av dokument 8 kr/sida
Bränning av digitala bilder/dokument på CD-skiva 15 kr/skiva, samt
2. att ovanstående uppgifter kommer att gälla för enskilt bruk. Vid
publicering (bok, läromedel, tidning, annons, reklambroschyr, hemsida m.m.)
tillämpas användaruppgifter enligt Svenska Fotografers Förbund prisguide.
Lars- Göran Forss (m) påtalar att det är en felskrivning i kommunstyrelsens
protokoll att det har fallit bort ett mellanslag när det gäller taxor för
kopiering arkivhandlingar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med
ovanstående rättelser.
__________
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten

2008.954.040

§ 176
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Kommunstyrelsen gav undertecknad i uppdrag, 2008-03-11 § 38, att se över
gällande principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Karlskrona kommun har sedan mitten av 1990-talet arbetat med sin
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Detta resulterade i ett nytt dokument ”Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning” som beslutades av
kommunfullmäktige i april 1998, § 71.
Arbetssätt och inriktning har under många år fungerat väl, men i takt med att
såväl vår omgivning som kommunens verksamheter utvecklats, har ett antal
tillägg, kompletteringar och förändringar gjorts utan att det ursprungliga
dokumentet reviderats. Detta innebär att det i dagsläget är svårt att
överblicka vad som gäller inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning
vilket i sin tur skapar osäkerhet kring vilka regler som är de nu gällande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 243,
för egen del beslutat
att ge ekonomichefen i uppdrag att kommunicera och informera om dessa
principer i den kommunala organisationen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 243,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument för ekonomi- och
verksamhetsstyrning
2. att dokumentet skall träda i kraft 1 januari 2009 med undantag för
införandet av en gemensam balansräkning som genomförs först fr.o.m. 1
januari 2010, samt
3. att upphäva tidigare beslutat dokument - principer för ekonomi- och
verksamhetsstyrning
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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AB Arena Rosenholm
Ekonomienheten

2008.1031.841

§ 177
Driftsentreprenad turismverksamheten.
Turismverksamheten drivs idag av kommunledningsförvaltningen inom
avdelningen för tillväxt. Verksamheten består av turistbyrån med turistchef
och 7 tjänster. Verksamheten får kommunbidrag om 3,2 mkr per år samt
intäkter från guidningar, butiksförsäljningar och provisioner om ca 2,6 mkr.
För 2008 har turismverksamheten projektmedel om 0,7 mkr.
Utveckling av besöksnäringen är nödvändig för att kunna öka antalet
besökare till kommunen. Detta kommer att efterfrågas med hänsyn till
privata företags utveckling t ex byggnation av hotell. En viktig del är att
utveckla samarbetet med det lokala näringslivet, att utveckla besöksnäringen
som har koppling till idrott och hälsa samt att bättre kunna marknadsföra
Karlskrona i turismfrågor. Besöksnäringen behöver en tydligare koppling till
näringslivet och genom att verksamheten bedrivs i bolagsform får man
samma beslutsvägar som andra aktörer inom branschen. När verksamheten
bedrivs i bolagsform blir man också en tydligare aktör på marknaden. En
utveckling av turismnäringen är tänkt att ske inom befintliga ekonomiska
ramar (3,2 mkr +2,6 mkr). Detta ställer krav på kostnadseffektivitet och att
intäkterna som verksamheten har ökar för att skapa ett utrymme till
utvecklingen.
Konkurrensutsättning av en verksamhet syftar till, enligt
konkurrensprogrammet, att nå hög effektivitet och god kvalitet på tjänsterna.
Om utveckling av besöksnäring ska ske inom befintliga ekonomiska ramar
bör verksamheten konkurrensutsättas för att hitta den optimala driftsformen.
Genom en konkurrensutsättning av turistbyrån som resulterar i att
verksamheten drivs i bolagsform skapas möjligheter för näringslivet att
engagera sig i och att även finansiera satsningar inom besöksnäringen.
I kommunens konkurrensprogram ska varje nämnd upprätta en plan för och
fatta beslut om konkurrensutsättning inom sitt verksamhetsområde. Varje
nämnd ska också fatta beslut om egenregi anbud ska lämnas.
Kommunstyrelsen har inte fattat beslut om någon sådan plan. Ansvarig för
varje verksamhet i kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag på vad
som är möjligt och vad som är lämpligt att konkurrensutsätta.
Forts
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§ 177 forts
Driftsentreprenad turismverksamheten.
Av detta underlag framgår bland annat att drift och utveckling av turistbyrån,
samt utveckling av turism och besöksnäring kan och bör konkurrensutsättas
för att uppnå ett tydligare samarbete/partnerskap med det privata
näringslivet.
Upphandlingen kommer att utvärderas utifrån dels att vissa ställda krav
uppfylls (t ex kännedom om Karlskrona och Blekinge, språkkunskaper,
kunskap om världsarv) och dels bedömning av olika kriterier bland annat hur
verksamheten kan utvecklas. Avtalsperioden som är tänkt att upphandlas är 4
år.
Den ekonomiska ramen (samma som verksamheten får idag) kommer att
vara en förutsättning i upphandlingen. Syftet med konkurrensutsättningen är
alltså inte att få en lägre kostnad utan att få mer verksamhet och utveckling
av verksamheten till samma kostnad som man har idag. Det finns därmed
inget behov för kommunledningsförvaltningen att göra en egen kalkyl som
jämförelse och inte heller att lämna egen regi anbud. Syftet med
konkurrensutsättningen är att en annan enhet ska bedriva verksamheten. Med
detta resonemang föreslås kommunledningsförvaltningen avstå från att
lämna egen regi anbud på turismverksamheten.
Enligt Kommunens konkurrensprogram bör den som har anknytning till ett
kommunalt företag som kan lämna anbud i en upphandling inte delta i
upphandlingsärendet. Verksamhetsansvarig för besöksnäringen är Michael
Fransson som också är VD i AB Arena Rosenholm. Eftersom AB Arena
Rosenholm Karlskrona kan lämna ett anbud i upphandlingen och föreslås att
enhetschefen för besöksnäringen inte ska handlägga upphandlingsärendet.
För att AB Arena Rosenholm Karlskrona ska ha möjlighet att lämna anbud i
upphandlingen behöver vissa ändringar i bolagsordning och ägardirektiv
göras. Förslaget är att bolagets föremål i bolagsordningen och
verksamhetsidén i ägardirektivet utökas med att bolaget har som uppgift att
bedriva turismverksamhet inom Karlskrona kommun enligt bilagt förslag.
(Föreslagna ändringar finns i §3 bolagsordningen och under rubriken ”Affärs
och verksamhetsidé” i ägardirektiven för AB Arena Rosenholm Karlskrona).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 245,
för egen del beslutat
1.att konkurrensutsätta turismverksamheten,
2.att avstå från att lämna egen regi anbud,
3. att upphandlingsärendet inte handläggs av enhetschefen för
besöksverksamheten,
Forts
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§ 177 forts
Driftsentreprenad turismverksamheten.
4. att upphandlingschefen får i uppdrag att genomföra
konkurrensutsättningen av turismverksamheten, samt
5. att förfrågningsunderlaget redovisas till kommunstyrelsens allmänna
utskott innan det skickas ut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 243,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att fastställa bilagda ändring av ägardirektiv och bolagsordning för AB
Arena Rosenholm Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

18 december 2008 26

Tekniska nämnden
Akten

2006.62.512

§ 178
Svar på medborgarförslag om övergångsställe i höjd med gamla
Långöbron till Lokstallarna och Blekingegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari
2006 § 4, av Anna-Louise Nilsson. I medborgarförslaget ange
förslagsställaren om önskemål om övergångsställe i höjd med gamla
Långöbron till Lokstallarna och Blekingegatan.
Tekniska nämndens trafikutskott har vid sammanträde den 19 augusti 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. I samband med etablering av Lidl intill
Lokstallarna har det utförts trafiksäkerhetshöjande åtgärder och åtgärder för
att underlätta för fotgängare att korsa Borgmästarekajen. De åtgärder som
utförts är fartdämpande så kallade busskuddar och intilliggande plattlagda
gångpassager (två stycken)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 246,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.549.312

§ 179
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs
Kungsmarksvägen samt övergångsställe över Gullbernavägen vid
Hultvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 oktober
2005, § 152, av Sven Ranfors. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
förslag om en säkrare skolväg genom anläggande cykel- och gångbana på
Gullberna området, samt längs Kungsmarksvägen mellan Kungsmarksplan
och järnvägskorsningen vid Marieberg. Vidare att ett övergångsställe anläggs
över Gullbernavägen vid Hultvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 oktober 2008, § 103 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den föreslagna gång- och
cykelvägen längs Kungsmarksvägen är genomförd.
Beträffande föreslaget övergångsställe över Gullbernavägen vid Hultvägen
avser tekniska förvaltningen se över möjligheterna att åstadkomma en
trafiksäkrare lösning. Om detta innebär ett traditionellt övergångsställe eller
annan form av gång/cykelpassage kommer att utredas närmare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 december 2008, § 248,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 180
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul och
Ett Gott Nytt År.
Peter Glimvall (m) önskar ordföranden en God Jul.
_______

22 januari 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 januari
2009.
§1

Utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium.

§2

Kommunala val.

§3

Anmälningsärenden.

§4

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§5

Lokalhyra för externa förhyrare hos barn- och ungdomsförvaltningen.

§6

Förslag till jämställdhetsprogram 2009.

§7

Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder Vedebyskolan.

§8

Detaljplan för Ingenjören 4 m fl campus Blå port Karlskrona kommun.

§9

Överenskommelse med migrationsverket om anordnande av boende för
ensamkommande flykting barn.

§ 10

Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser.

§ 11

Svar på motion om ”nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?”

§ 12

Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätt i Vedebylund.

§ 13

Svar på motion om anläggande av en ny trafikplats på Saltö.

§ 14

Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen Jämjö/Sturkökrysset.

§ 15

Svar på medborgarförslag upprustning, uppsnyggning och modernisering av
kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för allmänheten.

§ 16

Svar på medborgarförslag om räcken mellan körbana och cykelbana längs
Verkövägen.

§ 17

Svar på medborgarförslag om utsmyckning av cirkulationsplatsen i Vedebykrysset
med ett ankare.

§ 18

Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området kring Lokstallarna
och Södra Långöbron- Blekingegatan.

§ 19

Svar på medborgarförslag om att bygga rondell i korsningen SunnavägenGullbernavägen- Gamla Infartsvägen.

§ 20

Svar på medborgarförslag om begränsning och försäljning av fyrverkeri samt upplysa
om gällande regler.
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22 januari 2009

§ 21 Svar på medborgarförslag om att inskränka försäljning av raketer och smällare.
_______

2

22 januari 2009

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 januari 2009, kl.13.30- 17.32
Ajournering under §§ 10 kl 15.55-16.10

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

3

Gunilla Ekelöf (fp)
Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (s)
Christina Mattisson (s)
Patrik Enstedt (s)
Veronica Lathe (s)
Patrik Hansson (s)
Eva Strömqvist (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jan-Anders Lindfors (s)
Lena Ryge (s)
Peter Johansson (s) kl 13.30-15.40 §§ 1-9
Percy Blom (s)
Jeanette Pettersson (s) kl 13.30-17.25 §§ 1-13
Magnus Johansson (s)
Ali Hammad Abuisefan (s) kl 14.55-16.45 §§ 7- del av § 10
Angela Sandström (s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Bo Andersson (s)
Mats Johansson (s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Anita Seaberg (s)
Anders Persson (s)
Oscar Dyberg (s)
Gertie Olsson(s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Roland Andréasson (s)
Ann-Charlotte Svensson (s)
Ewa Lengstedt (s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Birgitta Möller (s) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Sune Johansson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Anna Ottosson (m)
Johan Elofsson (m)
Rune Andersson (m)
Annicka Engblom (m)
Karin Brunsberg (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Lars-Göran Forss (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Jan Lennartsson (m)
Camilla Brunsberg (m)
Margareta Rodin (fp)
Per Ivarsson (fp)
Anna Ekström (fp) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Mikael Andersson (fp)
Jan-Olof Petersson (fp)
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Jörgen Johansson (c)
Magnus Larsson (c)
Ingrid Hermansson (c)
Sofia Bothorp (mp)
Marcel Abedini (mp)
Tommy Olsson (kd)
Jan Johansson (kd) kl 13.30-16.30 §§ 1- del av § 10
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) kl 13.30-17.25 §§ 1-13
Richard Jomshof (sd)
Nils Johansson (sd)
Alf Stålborg (sd)
Per Henriksson (sd)
Kurt Pettersson (sd) kl 13.30-15.55 §§ 1- del av § 10
Günter Dessin (v)
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (s) kl 13.30-16.45 §§ 1- del av § 10
Mats Fagerlund (s)
Lisbeth Bengtsson (s) kl 13.30-14.55 §§ 1-6
Per-Anders Nygård (s)
Walla Carlsson (s)
Claes- Urban Persson (s) kl 15.40-17.32 §§ 10-21
Mikael Karlsson (s) kl 17.05-17.32 §§ 11-21
Ulla Ohlsson (s) kl 15.40-17.32 §§ 10-21
Emma B Henning (m)
Bengt Lindström (m)
Bengt Fröberg (m)
Roland Löfvenberg (m)
Birgitta Gamelius (m)
Bo Löfgren (fp)
Peter Christensen (fp) kl 17.05-17.32 §§ 11-21
Ulf Lundh (c) kl 13.30-17.05 §§ 1-10
Karl-Anders Holmqvist (c) kl 14.55- 17.32 §§ 7-21
Pernilla Persson (c)
Christina Birge (mp)
Ulf Hansson (v)
Ulla Berg (sd)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (m)
Karl-Gustaf Johansson (m) kl 13.30-17.25
Peter Christensen (fp) kl 13.30-17.05
Lisbeth Bengtsson (s) kl 14.55-17.32
Claes- Urban Persson (s) kl 13.30-15.40
Åke Håkansson (s)
Mikael Karlsson (s) kl 13.30-17.05
Ulla Ohlsson (s) kl 13.30-15.40

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Mikael Andersson (fp) och Eva-Marie Malmgren (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
onsdagen den 28 januari 2009, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1- 21
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Eva-Marie Malmgren
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 28 januari 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden

§1
Utdelning av kulturpris och världsarvsstipendium.
Ordförande informerar om att ärendet utgår på grund av att Helena Janzén
och Ingegärd Wernersson inte kan närvara vid dagens sammanträde och att
utdelningen kommer istället att ske på respektive nämnd.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§2
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Kulturnämnden
Ledamot Eva Magnevall (s) efter Johanna Larsson.
------Länsstyrelsen i Blekinge Län har den 13 januari 2009 utsett Anita Seaberg
som ordinarie för socialdemokraterna i kommunfullmäktige, Sarah Tehagen
van Darvé och Mikael Karlsson som ersättare för socialdemokraterna i
kommunfullmäktige.
_____
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Akterna

9

2007.507.214
2008.1063.816
2008.834.007
2008.728.700

§3
Anmälningsärende.
1.Överklagande av detaljplan för del av Västra Nättraby
6:17 m fl Karlskrona kommun, Blekinge Län.
2. Revisionen, granskning av fritidsgårdsverksamheten.
3. Revisionen, granskning av IT-miljö och IT- kostnader.
4. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Handikappnämnden.
5. Rapportering av icke verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), Handikappnämnden.
6. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Aktern

2009.58.253

§4
Inkommen motion.
1. Motion om försäljning av Rosenfeltdsskolans A-hus, av Christina
Mattisson (s)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Informationsenheten
Akten

11

2008.1018.282

§5
Lokalhyra för externa förhyrare hos barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 19 november 2008, §
102, hemställt att kommunfullmäktige att fastställa den förändrade
lokaltaxan för barn- och ungdomsförvaltningens lokaluthyrning till företag,
friskolor och kommersiell verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 10 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att enligt
kommunledningens uppfattning bör de nya avgifterna inte införas förrän
(tidigast) den 1 februari 2009 med hänsyn till att kommunfullmäktige kan
fatta sitt beslut i ärendet först i januari månad 2009. Enligt kommunallagens
kapitel 2 § 3 råder det nämligen i princip ett retroaktivitetsförbud för
kommunala beslut, vilket självfallet också är tillämpligt på kommunala
avgiftsbeslut. Samtidigt anser förvaltningen också att de nya avgifterna i
normalfallet skall bli föremål för en årlig indexuppräkning för att inte i
längden förlora i värde. Undantag från denna grundregel ska därför prövas i
särskild ordning av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 14,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för
uthyrning av lokaler till företag, friskolor och annan kommersiell verksamhet
med giltighet från den förste i månaden efter det att fullmäktigeprotokollet
med detta beslut justerats, samt
2. att barn- och ungdomsnämnden i normalfallet skall fatta beslut om en
framtida årlig indexuppräkning av dessa avgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_________
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Samtliga nämnder/bolag
Handläggare

12

2008.807.026

§6
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009
Förslag till jämställdhetsprogram för 2009 är en revidering av 2008 års
program.
I det stora hela är det inga större förändringar av det reviderade programmet.
För att tydliggöra vilka mål det är som jämställdhetskommittén ska arbeta
med under 2009 finns det en sammanfattning av målen efter del 1 i
programmet. Två mål är nya för året medan de andra finns med från 2008.
Dessa mål är följande;


Målsättningen är att kvinnligt företagande skall öka med 10 % i
Karlskrona.



All statistik inom Karlskrona kommun skall könsfördelas där det är
möjligt. En uppföljning skall göras under 2009, för att se vilken effekt
och förändring det har inneburit både för personal och medborgare.



Rekrytering till lediga tjänster skall ske på ett sådant sätt att Karlskrona
kommun som arbetsgivare anstränger sig för att kunna tillsätta dem
med underrepresenterat kön. Hänsyn bör också tas till kvinnor med
invandrarbakgrund, vilka har svårare än män med invandrarbakgrund
att få ett arbete.



Att antalet anställda med önskad sysselsättningsgrad ökar inom
Karlskrona kommun.



Att antalet tillsvidareanställda i förhållande till tillfälligt anställda ökar
inom Karlskrona kommun.



Att en plan för att avskaffa ofrivilliga timanställningar upprättas.



Att skolan ska verka för att det underrepresenterade könet på
utbildningarna ökar.



Att genomföra utbildning i 3R-metoden för de personer som har ansvar
för budget och verksamhet.
Forts
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§ 6 forts
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009
Det har ändrats i några rubriker till följande; till ”Motverka mäns våld mot
kvinnor” från ”Motverka våld mot kvinnor och män, till ”Gymnasie- och
högskoleutbildning” från ”Blekinge tekniska högskolas utbud” och till
”Attraktiva jobb” från ”Attraktiva jobb för kvinnor”. Sedan är det smärre
textändringar där något har tillkommit och något har tagits bort. Det är även
några texter som har flyttats mellan målområdena för att tydliggöra texten.
Det är främst detta som skiljer sig från 2008 års program. Förändringarna är
markerade med kursiv stil i programmet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen. Skillnaden när det gäller jämställdhetsområdet är bland
annat att kravet på framtagande av jämställdhetsplan ändras från varje år till
var tredje år. Revidering har med anledning härom gjorts i bifogats förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 15,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge jämställdhetskommittén i uppdrag att arbeta fram en
jämställdhetsplan enligt socialdemokraternas reservation från
jämställdhetskommitténs sammanträde 2 december som behandlas av
fullmäktige senast i april 2009, samt
2. att prolongera jämställdhetsprogrammet för 2008 fram till dess ny
jämställdhetsplan enligt ovan antagits.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (m) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt
yrkar att anta jämställdhetsprogrammet 2009, samt att inriktningen för 2009
är att jämställdhetsprogrammet delas upp i två olika dokument.
Magnus Johansson (s), Richard Jomshof (sd), Eva Strömqvist (s), Angela
Sandström (s), Marcel Abedini (mp), Christina Mattisson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Persson (c) yrkar bifall till Ann-Louise Trulssons att-satser.
Jan-Olof Petersson (fp) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ann-Louise
Trulssons yrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

Forts
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§ 6 forts
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Anna-Louise Trulssons yrkanden röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster och 32 nej-röster och 3 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge jämställdhetskommittén i uppdrag att arbeta fram en
jämställdhetsplan enligt socialdemokraternas reservation från
jämställdhetskommitténs sammanträde 2 december som behandlas av
fullmäktige senast i april 2009, samt
2. att prolongera jämställdhetsprogrammet för 2008 fram till dess ny
jämställdhetsplan enligt ovan antagits.
___________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

§7
Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder
Vedebyskolan
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 124,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 500 000 kronor för
energisparåtgärder på idrottshallen i Vedeby, samt att meddela omedelbart
investeringstillstånd för åtgärderna.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 december 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden har med anledning av
den genomgång som gjordes av förvaltningens redovisning i samband med
budgetuppföljning per den 31 oktober konstaterat att ärenden som rätteligen
skulle ha hanterats som investeringsärende, men som istället bokförts som
underhållsåtgärder, nu rättat detta.
I samband med arbete som utfördes på idrottshallen i Vedeby, gjordes större
arbeten av energibesparande art, samtidigt som taket byggdes om.
Åtgärderna skall klassificeras som investeringsåtgärder då de är av
förbättrande och standardhöjande karaktär. Dessa är dessutom av sådan art
att de redan från första året sänker driftskostnaderna för anläggningen, och
med beräkningen som grund kan investeringen klassificeras som lönsam.
Investeringsanslaget för energibesparande o lönsamma investeringar 2008 är
redan förbrukat, och dessutom har ytterligare ärenden utökat denna ram i
samband med beslut om energibesparande åtgärder i Tvings skola.
Då investeringen redan är utförd innebär detta ett formellt tillstånd i
efterhand. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att även om
ärendet hanterats i rätt ordning, skulle kommunledningsförvaltningen
tillstyrkt ärendet, helt i enlighet med tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 16,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna utökning av totalt investeringsanslag för utförande av
energibesparande åtgärder på Idrottshallen i Vedeby om totalt 1 500 000 kr,
Forts
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§ 7 forts
Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder
Vedebyskolan
2. att finansiering av den utökade investeringsramen vid behov löses genom
nyupplåning, samt
3. att samtidigt meddela tekniska nämnden ett omedelbart
investeringstillstånd i efterhand för detta projekt inom ramen 1 500 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

17

2007.373.214

§8
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl Campus Blå port, Karlskrona kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 13 november 2008,
§ 400, hemställt att kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för
Ingenjören 4. Avsikten med detaljplanen är att använda området för bostäder
som inte är störande för bostäderna eller omgivningen i övrigt. Syftet är att
Blå Port omvandlas till en ny stadsdel med blandning av verksamheter och
bostäder. Skanska AB vill upprätta bostäder i flerbostadshus. Enligt förslaget
kan området bebyggas med upp till 200 lägenheter. Förslaget medger även
användning för kontor och skola.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 17,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Ingenjören 4 m fl, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
Yrkanden
Marcel Abedini (mp) yrkar avslag kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (kd), Sofia Bothorp (mp) och Jan Lennartsson (m) yrkar
bifall på kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (s) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Marcel Abedinis avslagsyrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta detaljplanen för Ingenjören 4 m fl, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
_____
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Socialnämnden
Migrationsverket
Flyktingintroduktion
Akten

18

2007.211.133

§9
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
Socialnämnden har vid sammanträde den 15 december 2008, § 140,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till
överenskommelse med migrationverket om mottagande av asylsökande
barn, s.k. ensamkommande barn, att anta förslag till överenskommelse med
migrationsverket om anordnande av boende för barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, samt att ansvaret för
kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska ligga på
socialnämnden.
Nämnden skriver att Migrationsverket gjorde i mars 2007 förfrågan till
Karlskrona kommun om att ordna boende för ensamkommande asylsökande
barn. Kommunstyrelsen i Karlskrona beslutade vid sammanträde
2008- 06- 03, § 107 att meddela migrationsverket att Karlskrona kommun
avser att göra överenskommelse om mottagande av ensamkommande
asylsökande barn.
Kommunledningsförvaltningen har 2008 09 04 hemställt att
socialförvaltningen utreder och lämna förslag om mottagande av
ensamkommande barn i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har
vidare 2008 11 17 hemställt om socialnämndens yttrande över utredningen.
Ansvaret för flyktingintroduktionen ligger i Karlskrona kommun på
kommunstyrelsen. Socialnämnden har ansvar för kommunens boende för
ensamkommande barn med uppehållstillstånd och har ingått
överenskommelse med migrationsverket om att ordna boende för dessa
barn. Den föreliggande utredningen avser övergripande överenskommelse
om mottagande av asylsökande ensamkommande barn samt
överenskommelse om boende för båda kategorierna ensamkommande barn,
det vill säga asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till överenskommelse med migrationverket om
mottagande av asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn,
Forts
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§ 9 forts
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
2. att anta förslag till överenskommelse med migrationsverket om
anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn, samt
3. att ansvaret för kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska
ligga på socialnämnden.
Yrkanden
Ingrid Hermansson (c), Günter Dessin (v), Jan-Anders Lindfors (s), Sofia
Bothorp (mp), Tommy Olsson (kd), Marcel Abedini (mp), Annicka
Engblom (m), Patrik Hansson (s) och Ann-Louise Trulsson yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta förslag till överenskommelse med migrationverket om
mottagande av asylsökande barn, s.k. ensamkommande barn,
2. att anta förslag till överenskommelse med migrationsverket om
anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn, samt
3. att ansvaret för kommunens åtagande enligt överenskommelserna ska
ligga på socialnämnden.
_______
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Handikappnämnden
Tekniska nämnden
Akten

20

2008.1062.700

§ 10
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 149,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska
förvaltningen att teckna hyresavtal inom redovisade ramar.
Handikappnämnden har vid sammanträde den 10 december 2008, § 68,
beslutat att ge bifall till föreslaget alternativ (nybyggnation fastighetsägare
Dagon) för att kunna fullfölja psykiatripaketet enligt kommunstyrelsens
särskilda direktiv, samt att anmäla att 500 tkr saknas i handikappnämndens
budget från år 2010 på grund av förhöjd hyreskostnad och därmed hemställer
åt kommunstyrelsen att beakta detta i budget arbetet inför 2010.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att tekniska nämnden
föreslår att kommunen låter Dagon Karlskrona AB bygga ett nytt LSSboende med tolv platser som ersättning för befintliga icke fullvärdiga
boenden. Kommunen skall sedan förhyra boendet av detta bolag enligt ett
20-årigt hyresavtal utan restvärdesreglering. Inriktningen är att de nya
platserna skall stå klara redan tills den 1 oktober 2009, så att de kan beaktas i
LSS-utjämningssystemets avstämning per detta datum (för reglering av 2011
års avgift). Platserna utgör samtidigt en del i det ”psykiatripaket” som
tillfördes handikappnämnden i samband med slutbehandlingen av
Budget/Plan för åren 2009- 2011. Ärendet har också behandlats och
tillstyrkts av handikappnämnden, men med anmärkningen att det fattas 0,5
mnkr (jfr av KF fastställd budget) från år 2010 för det nya boendets årliga
drift- och hyreskostnader.
Med hänsyn till främst ärendets akuta karaktär ser
kommunledningsförvaltningen positivt på den föreslagna lösningen. Skall
boendet kunna vara klart redan tills den 1 oktober 2009 – vilket har stor
(positiv) påverkan på kommunens utfall i LSS-utjämningssystemet – är det
inte möjligt/realistiskt med ett byggande i kommunal regi. Boendets
driftkostnader är dessutom till största delen finansierade inom
handikappnämndens för just ”psykiatripaketet” utökade årliga budgetram.
Det är dessutom tveksamt om det skulle gå att skapa ett kommunalt
investeringsutrymme för objektet redan under år 2009 med beaktande av de
finansiella målsättningar och investeringsinriktningar som
kommunfullmäktige nyligen fattat beslut om.
Forts
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§ 10 forts
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2009, § 35,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
Yrkanden
Karl-Gösta Svensson (m) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (s) begär ajournering.
Sammanträdet ajourneras kl 15.55-16.10
Tommy Olsson (kd), Mats Johansson (s), Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Richard Jomshof (sd), Camilla Brunnsberg (m), Ann-Louise Trulsson (m),
Bo Löfgren (fp) och Sofia Bothorp (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (s) yrkar att ärendet återemitteras för att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på uppförande
av LSS-boende om 12 platser i kommunal regi.
Percy Blom (s) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall på Patrik
Hanssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
dag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns; den som vill att ärendet ska avgöras i
dag röstar ja, den som vill att ärendet återemitteras röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster och 30 nej-röster och 6 frånvarande att
ärendet ska återemitteras. Voteringsprotokoll 2.
Forts

22 januari 2009

§ 10 forts
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Kommunfullmäktige beslutar genom minoritetsåterremiss
att återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.
________
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Handläggare
Akten

23

2005.630.210

§ 11
Svar på motion om ”Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?
Börja planeringen av området nu!”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2005,
§ 180, av Bo Löfgren (fp). Motionären yrkar att kommunfullmäktige uppdrar
åt kommunstyrelsen att utreda och planera för Hattholmen/Oljehamnens
exploatering med inriktning att området skall kunna börja exploateras senast
2009-07-01.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 5 november 2008
lämnat yttrande och beslutsförslag. Motionären Bo Löfgren föreslår att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda och planera för
Hattholmen/Oljehamnens exploatering med inriktning att området skall
kunna börja exploateras senast 2009-07-01 I motionen förslås bland annat att
nytt kulturhus uppförs i området. Kulturnämnden yttrade sig 2007-09-25 §
76. Kommunfullmäktige behandlade 2007-11-28 – 29 § 176 yttrandet över
motionen varvid beslutades att återremittera ärendet.
Planeringsläget för Hattholmen/Oljehamnen är följande:
I samband med antagandet av detaljplan för ”stadsmarinan” gavs ett uppdrag
att ta ett helhetsgrepp omfattande både Handelshamnen och Oljehamnen
eftersom dessa i översiktplanen är utpekade som utvecklingsområden. Det
pågår arbete med att studera övergripande strukturer för området och
intilliggande områden med infartsled, Tullen, Muddret och Bryggarberget
som skulle kunna möjliggöra att utarbeta några frimärksplaner. Nu pågår
bland annat miljöutredning av Hattholmen för att få ett underlag för
bedömning av hur området kan användas och för fortsatt planering. Inom
kort kommer förslag till miljö- och byggnadsnämnden om planuppdrag för
del av Hattholmen avseende maritim verksamhet. Nämnden har nyligen
beslutat om planuppdrag för flytande bostäder söder om bryggarberget.
Ovanstående innebär att utredning och planering för området Hattholmen
pågår och ger förutsättningar för exploatering.
Beträffande nytt stadsbibliotek så har den av kommunstyrelsen tillsatta
politiska styrgruppen för nytt stadsbibliotek i full enighet 2008-09-11
beslutat förslå att nytt biblioteket lokaliseras till området
Kungsplan/Pottholmen med läge Kungsplan som förstahandsalternativ.
Forts

22 januari 2009
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§ 11 forts
Svar på motion om ”Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?
Börja planeringen av området nu!”
Detta beslut har föregåtts av en omfattande process innefattande en analys av
alternativa platser och dialog med allmänheten och berörda nämnder. Det är
således ej aktuellt med planering av nytt stadsbibliotek/kulturhus på
Hattholmen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Bo Löfgren (fp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson och Richard Jomshof (kd) yttrar sig.
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marcel
Abedinis bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
__________

22 januari 2009

Äldrenämnden
Karlskronahem AB
Akten

25

2008.737.294

§ 12
Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, § 93,
av Christina Mattisson (s). Motionären yrkar att när det är dags att bygga ett
nytt särskilt boende på fastigheten Vedebylund 1:1, att ge styrelsen för
Karlskronahem AB i uppdrag att uppföra detta, samt att ge styrelsen i
Karlskronahem AB i uppdrag att omedelbart påbörja planering för att
uppföra bostäder med hyresrätt på fastigheten Vedebylund 1:1.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 oktober 2008, § 121 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man inte har några
synpunkter angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga på fastigheten
Vedebylund 1:1.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 7 januari 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 20,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar att motionen återremitteras så att
Karlskrona hem AB får möjlighet att yttrar sig.
Tommy Olsson (kd) yrkar bifall till Christina Mattissons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_________

22 januari 2009

Tekniska nämnden
Akten

26

2006.585.512

§ 13
Svar på motion om anläggande av ny trafikplats på Saltö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november 2006, §
170, av Alf Stålborg (sd). Motionären yrkar att en ny trafikplats i form av en
rodndell byggs på Saltö där Hasslövägen möter Strandvägen i syfte att
minska hastigheten och öka säkerheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 114
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i budgetförslaget för
2009 finns upptaget 1 mkr för ny cirkulationsplats vid ovannämnda plats.
Om budgetmedel härför beviljas kan arbetet påbörjas under 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

22 januari 2009

Tekniska nämnden
Akten

27

2005.492.312

§ 14
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen JämjöSturkökrysset.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 september
2005, § 133, av Jämjö utvecklingsgrupp genom Sigvard Eriksson. I
medborgarförslaget ange förslagsställaren att frågan om anläggandet av
cykelväg mellan Jämjö och Sturkökrysset inom närtid utreds och beslut om
åtgärd fattas. Frågan är av mycket stor betydelse för boende i omgivningen.
Skälen är följande; Trafik, miljö, ekonomi och folkhälsa.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 120
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att nämnden har
tidigare lämnat beslutsförslag till kommunstyrelsen efter yttrande från
tekniska förvaltningen. Förvaltningen har inhämtat yttrande från ansvarig
väghållare d v s Vägverket som svarat att de ej kan finansiera en
vägutredning innan man fastställt en framtida sträckning av
E22. Däremot skulle en projektbeskrivning av en eventuell cykelväg
upprättas för att kunna prövas mot andra angelägna trafiksäkerhetsprojekt.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-04-26, § 91, att
återremittera ärendet.
Tekniska förvaltningen har åter tillskrivit Vägverket i ärendet. Vägverket
instämmer i behovet av säkrare cykling längs E22 mellan Jämjö och
Torstäva. En genomförd behovsinventering 2006 resulterade i 22 utpekade
viktiga stråk för cykling mellan tätorter inklusive rubricerade vägsträcka.
Vägverket angav att man under 2007 skulle genomföra en förstudie av E22
mellan Jämjö-Lösen där även cykelpendlingsstråk ingår.
Tekniska förvaltningen har vid förnyad kontakt med Vägverket fått beskedet
att en eventuell cykelväg längs E22 mellan Jämjö och Sturkökrysset är
beroende på E22:s framtida sträckning:
- Om E22 läggs i en helt ny sträckning kvarstår nuvarande väg mellan Jämjö
och Sturkökrysset som en lokalväg med mindre trafik och lägre hastighet.
Därmed kan cykling ske i blandtrafik.
- Om E22 byggs om i befintlig sträckning krävs att man bygger en
parallellväg för långsamtgående fordon varvid även cyklister kan nyttja
denna väg.
Att bygga en helt ny separat cykelväg bedömer vägverket ej möjligt att
prioritera med hänsyn till övriga ovan angivna viktiga stråk (22 objekt), men
också med hänsyn till antalet cyklister längs aktuell sträcka.
Forts

22 januari 2009
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§ 14 forts
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen JämjöSturkökrysset.
Ombyggnad av E22 finns ej upptagen i vägverkets investeringsplan 20042015. Arbetet med nästa planeringsperiod (2010-2019) beräknas kunna starta
under hösten men förutsättningarna härför är ännu ej kända d v s vilka ramar
kommer att finnas och hur klarar E22 konkurrensens från landets övriga
angelägna objekt. Tidpunkten för en lösning för cyklisternas behov av en
trafiksäkrare lösning längs rubricerade vägsträcka är därmed helt beroende
av tidpunkten för E22:ans ombyggnad oavsett vilket alternativ som blir
aktuellt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

22 januari 2009

Tekniska nämnden
Akten

29

2006.429.822

§ 15
Svar på medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och
modernisering av kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för
allmänheten.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111, av Sven Ranfors. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
upprustning, uppsnyggning och modernisering av kommunens badplatser
sker samt öka tillgängligheten för allmänheten.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 119
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande eftersatt
och bristfälligt underhåll och skötsel utföres årligen innan och efter
badsäsongen besiktning av badplatserna och erforderliga
åtgärder utföres i god tid innan badsäsongen. De i medborgarförslaget
påtalade bristerna kommer att åtgärdas innan badsäsongen 2009 och då i
första hand avseende säkerheten för allmänheten.
Mera omfattande och kostsamma åtgärder som t ex muddring,
vassbekämpning, utbyggnad av P-platser m m ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därför behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna objekt.
Beträffande föreslagna investeringar för utomhuspooler, lekplatser för
vattenaktiviteter mm ryms ej heller dessa inom nuvarande budgetramar och
varför även dessa åtgärder får prövas i kommande budgetarbete.
Föreslagen utökning av kollektivtrafiken till badplatser bör diskuteras med
de ansvariga för kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Tommy Olsson (kd)och Camilla Brunsberg (m) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (mp) och Jörgen Johansson (c) yttrar sig.

Forts

22 januari 2009
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§ 15 forts
Svar på medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och
modernisering av kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för
allmänheten.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs och Marcel Abedinis bifallsyrkande till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
_______

22 januari 2009

Tekniska nämnden
Akten

31

2006.460.512

§ 16
Svar på medborgarförslag om räcken mellan körbana och cykelbana
längs Verkövägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135, av Helena Jardbrink. I medborgarförslaget har förslagsställaren
hemställt om räcken mellan körbana och cykelbana längs Verkövägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 118
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan om räcken
längs nämnda cykelväg behandlades i tekniska nämndens trafikutskott, den
23 september 2003 § 26, varvid beslutades att avslå då aktuell framställning
från Verkö skolråd m fl.
I samband med att ny cykelväg byggdes i anslutning till Verkövägen
bestämdes att räcken skulle uppsättas på delen Ringö - Verkö med hänsyn till
att denna delsträcka var skolväg för de mindre barnen. Normalt tillämpas
denna standard ej på kommunens cykelvägnät. Skulle så ske måste hela
kommunens cykelvägnät ses över då många cykelvägar idag saknar både
räcken och kantsten
Kostanden för räcken längs Verkövägen bedömdes vid förra tillfället till ca
1,2-1,5 milj.kr (2003).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 24,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

22 januari 2009

Tekniska nämnden
Akten

32

2006.577.311

§ 17
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av cirkulationsplatsen i
Vedebykrysset med ett ankare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 november
2006, § 170, av Peder Sparre. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
den nya cirkulationsplatsen i Vedebykrysset (korsningen InfartsledenLyckebyvägen) utsmyckas med ett ankare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 117
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande
Vedebykryssets cirkulationsplats pågår ett arbete om lämplig
konstnärlig utsmyckning. Kostnaderna härför är i nuläget oklar men kan
eventuellt inrymmas i beviljat investeringsanslag för byggande av
cirkulationsplatserna i Vedeby. Därmed borde utsmyckningen kunna
genomföras under 2009. Om kostnaderna blir högre än tillgängliga
budgetmedel kan tidpunkten senareläggas tills finansieringen är klarlagd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 25,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

22 januari 2009

Tekniska nämnden
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2008.55.510

§ 18
Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området
kring Lokstallarna och södra Långöbron – Blekingegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Robert Hedman. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att
området kring Lokstallarna är en attraktiv miljö och stråket mellan Södra
Långöbron-Lidl- Blekingegatan-Hoglands park är ett viktigt stråk för alla
fotgängare och cyklister som rör sig mellan Trossö och Långö, Pantarholmen
och områden där bort om. Tyvärr är trafikmiljön för bilister, gående och
cyklister på denna del av stråket undermålig, om man ens kan tala om en
trafikmiljö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 116
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att trafikmiljön inom
området kan förbättras. Utredning angående områdets framtida användning
pågår och en arkitekttävling kommer att utlysas inom kort avseende
utformning av en ny stadsdel inom Pottholmen varvid även de i
medborgarförslaget framförda synpunkterna angående trafikmiljön kommer
att beaktas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 26,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

22 januari 2009

Tekniska nämnden
Akten

34

2005.78.512

§ 19
Svar på medborgarförslag om att bygga rondell i korsningen
Sunnavägen – Gullbernavägen – Gamla Infartsvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 3 mars 2005
§ 4, av Leo Vidal och den 31 mars 2005, § 28, av Hanna Svensson, Sandra
Sällberg Brurok. I medborgarförslaget ange förslagsställaren att det byggs en
rondell i korsningen Sunnavägen- Gullbernavägen- Gamla Infartsleden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 november 2008, § 116
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i tidigare förslag till
investeringsplan 2006-2008 föreslog tekniska nämnden en cirkulationsplats
2006 (kostnad 3 mkr). Av ekonomiska skäl förordades istället att korsningen
skulle förses med trafiksignaler (kostnad ca 500 tkr), vilket också
budgeterades och utfördes 2006.
Antalet polis/landstingsrapporterade olyckor efter ombyggnaden är 2006 en
olycka, 2007 ingen olycka och 2008 t o m augusti en olycka (totalt en lindrig
och en oidentifierad olycka).
Genom att korsningen numera försetts med trafikljus anser tekniska
förvaltningen att korsningen är tillräckligt trafiksäker. Trafiksignalerna
fungerar på samma sätt som till exempel trafiksignalerna vid Verkökrysset
och Bergåsa dvs högerregeln inne i korsningen gäller för fordon med grönt
ljus.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2009, § 27,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

22 januari 2009

Kommunledningsförvaltningen
Akten

35

2008.9.003

§ 20
Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning
av fyrverkeri samt upplysa om gällande regler.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Lars Åkesson. Förslaget är att inskränka avskjutning till
nyårsafton och i möjligaste mån begränsa försäljningen av raketer och
smällare. Han vill även betona vikten av de regler som gäller följa. Särskilt
vad avser åldersgräns och gällande lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningen har med ny skrivelse den 8 januari 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Miljöinspektör Jennie Saleskog har
den 21 november 2008 som svar på remiss yttrat följande. När det gäller
domen från Miljödomstolen (191-08) har Miljö- och byggnadsnämnden
förelagt Krevad AB att inkomma med uppgifter bland annat om
redovisning över vilka datum och tider demonstrationsskjutning av
fyrverkerier är tänkt ske under återstående delen av 2008 samt under
2009. De ska även redovisa antal projektiler/pjäser som är tänkt att
skjutas vid varje demonstrationstillfälle. När uppgifterna inkommit
kommer Miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till eventuella förbud
eller begränsningar av Krevad AB:s demonstrationsskjutningar.
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona kommun krävs
enligt 20 § tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor
inom detaljplanelagt område.
Alla yttrande till polismyndigheten avseende fyrverkerier kommer numera att
beslutas av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Utskottet har även
beslutat att fyrverkeri får endast avskjutas kl. 23:00 – 01:00, 2008-12-31 –
2009-01.01.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet vid fyrverkerier.
Arbetsutskottet beslutade de 2 september 2008 § 65 att bl.a. att godta de
åtgärder som utredningen föreslagit som tillräckliga Av utredningen framgår
bl.a. att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att begränsa försäljningen
av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare prövad av Riksdagens
ombudsmän (JO). Vad Åkesson i övrigt anför är även det behandlat i
utredningen.
Forts

22 januari 2009

36

§ 20 forts
Svar på medborgarförslag om begränsning av skjutning och försäljning
av fyrverkeri samt upplysa om gällande regler
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2009 att ärendet skulle utgå för
ytterligare beredning och behandlas vid ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen, därefter så har kommunledningsförvaltningen upprättat en
ny skrivelse daterad 8 januari 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2009, § 36,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

22 januari 2009

Kommunledningsförvaltningen
Akten

37

2008.67.003

§ 21
Svar på medborgarförslag om inskränka försäljning av raketer och
smällare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4, av Agneta Thörnberg. Förslaget är att inskränka försäljning av
raketer och smällare till två vardagar för nyårsafton för att undvika
okynnessmällande före och efter nyår.
Kommunledningsförvaltningen har med ny skrivelse den 8 januari 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Miljöinspektör
Jennie Saleskog har den 21 november 2008 som svar på remiss yttrat
följande. När det gäller domen från Miljödomstolen (191-08) har Miljö- och
byggnadsnämnden förelagt Krevad AB att inkomma med uppgifter bland
annat om redovisning över vilka datum och tider demonstrationsskjutning av
fyrverkerier är tänkt ske under återstående delen av 2008 samt under 2009.
De ska även redovisa antal projektiler/pjäser som är tänkt att skjutas vid varje
demonstrationstillfälle. När uppgifterna inkommit kommer Miljö- och
byggnadsnämnden ta ställning till eventuella förbud eller begränsningar av
Krevad AB:s demonstrationsskjutningar.
Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona kommun krävs
enligt 20 § tillstånd av polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor
inom detaljplanelagt område.
Alla yttrande till polismyndigheten avseende fyrverkerier kommer numera att
beslutas av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. Utskottet har även
beslutat att fyrverkeri får endast avskjutas kl. 23:00 – 01:00, 2008-12-31 –
2009-01.01.
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott färdigställt en utredning avseende säkerhet vid fyrverkerier.
Arbetsutskottet beslutade de 2 september 2008 § 65 att bl.a. att godta de
åtgärder som utredningen föreslagit som tillräckliga Av utredningen framgår
bl.a. att Karlskrona kommun har ingen möjlighet att begränsa försäljningen
av fyrverkeripjäser. Denna fråga är sedan tidigare prövad av Riksdagens
ombudsmän (JO).
Forts

22 januari 2009
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§ 21 forts
Svar på medborgarförslag om inskränka försäljning av raketer och
smällare.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 7 januari 2009 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 januari 2009 att ärendet skulle utgå för
ytterligare beredning och behandlas vid ett extra sammanträde med
kommunstyrelsen, därefter så har kommunledningsförvaltningen upprättat en
ny skrivelse daterad 8 januari 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 januari 2009, § 37,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

26 februari 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009.
§ 22

Information av Förtroendenämnden.

§ 23

Avsägelser

§ 24

Kommunala val.

§ 25

Anmälningsärenden.

§ 26

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 27

Inkomna interpellationer.

§ 28

Avrapportering från styrgruppen om nytt stadsbibliotek.

§ 29

Byte av kommunens informationsskyltar.

§ 30

Förslag till ny renhållningsförordning för Karlskrona kommun.

§ 31

FoU-avtal med Landstinget Blekinge.

§ 32

Elförsörjning Utklippan.

§ 33

Investeringstillstånd avseende om- och tillbyggnad av lokaler, etapp 2 för
huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola.

§ 34

Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

§ 35

Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser.

§ 36

Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.

§ 37

Svar på motion om strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk år 2020.

§ 38

Svar på motion om att införa inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan.

§ 39

Svar på motion angående anläggning av rastplats.

§ 40

Svar på motion om iordningställande av gångvägar på Saltö och Dragsö, samt
elbelysning.

§ 41

Svar på motion om trafiksituationen i Strömsbergs samhälle.

§ 42

Svar på motion om trafikmiljön i Rödeby tätort.

§ 43

Svar på medborgarförslag om att ta bort ena gångbanan på bron över
Lyckebyån vid fallet, nya övergångsställe och att införa 30 km/tim.
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§ 44

Svar på medborgarförslag om cykelväg Rödeby- Telenor Arena
Rosenholm.

§ 45

Svar på medborgarförslag om att bygga cykelväg på gamla banvallen
mellan Jämjö och Brömsebro.

§ 46

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan.

§ 47

Svar på medborgarförslag om att bygga gång- och cykelbro mellan Dragsö och
Långö.

§ 48

Svar på medborgarförslag om att bygga gång- och cykelbro mellan Hästö
(Skanstorget) och Gullberna Park.

§ 49

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.

§ 50

Svar på medborgarförslag om att planskilja tåg- och vägtrafiken vid Bergåsa
station.

§ 51

Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i Rosenholm.

§ 52

Frågor

§ 53

Svar på interpellation om ofrivilliga timanställningar.

§ 54 Svar på interpellation om andelen förskollärare inom förskolan.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 26 februari 2009, kl.13.30- 18.00

Beslutande

1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.30-17.00 §§ 22-51
Ali Hammad Abuisefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S) kl 13.30-17.10 §§ 22- del av 52
Gertie Olsson(S) kl 13.35-18.00
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Johan Elofsson (M) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
Anna Ekström (FP) kl 13.30-17.10 §§ 22- del av 52
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Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Sofia Bothorp (MP)
Marcel Abedini (MP)
Roger Poka (MP) kl 13.30-16.15 §§ 22- del av 35
Tommy Olsson (KD) kl 13.30-17.05 §§ 22- del av 52
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Richard Jomshof (SD) kl 13.30-16.55 §§ 22-43
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
Glenn Törnström (SD) kl 13.30-16.45 §§ 22-35
Per Henriksson (SD) kl 13.30-16.55 §§ 22-43
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.30 §§ 22- del av 35
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rosita Persson (S) kl 13.30-13.35, kl 17.00-18.00 §§ 52-54
Mikael Karlsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Claes-Urban Persson (S) 17.10-18.00 §§ 53-54
Emma B Henning (M)
Bengt Lindström (M) kl 13.30-17.55 §§ 22- del av 54
Birgitta Gamelius (M) kl 13.30-17.00 §§ 22-51
Lena Hjorth (FP) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Bo Löfgren (FP) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Ulla Berg (SD) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
José Espinoza (MP) kl 16.45-17.05 §§ 36- del av 52

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (S) kl 13.35-17.00
Claes- Urban Persson (S) kl 13.30-17.10
Ulla Ohlsson (S) kl 13.30-17.05
Birger Wernersson (S)
Mats Fagerlund (S)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.30-15.45 §§ 22- 32
José Espinoza (MP) kl 13.30-16.45
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
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Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C)
Ulf Hansson (V)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Rune Andersson (M) och Veronica Lathe (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
fredagen den 6 mars 2009, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 22-54
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Rune Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Veronica Lathe
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 6 mars 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 22
Information av förtroendenämnden.
Ingrid Karlsson, Bertil Måbrink och Inez Svensson informerar om
förtroendenämndens verksamhet.
Förtroendenämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det
uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården.
Förtroendenämndens uppdrag är följande;
• Utreda problem som uppstått inom hälso- och sjukvård, som bedrivs
av landstinget eller av kommunen i länet. Folktandvården och privata
vårdgivare med offentlig finansiering omfattas också.
• Informera och svara på frågor,
• Förmedla kontakter mellan patient, vårdtagare, anhöriga och vården,
• Nämnden kan föreslå förbättringar utifrån de synpunkter som
lämnats, samt
• Nämnden utser stödpersoner till patienter som önskar sådan och
tvångsvårdas enligt lagarna om tvångsvård.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______

26 februari 2009

Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 23
Avsägelser av kommunala uppdrag
Maria Bergqvist (S) har i skrivelse daterad den 6 februari 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Martin Nilsson (S) har i skrivelse daterad den 13 februari 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 24
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Utbildningsnämnden
Ledamot Annalee Wittenby Bougarta (S) efter Maria Bergqvist.
Ledamot Stefan Andersson (S) efter Martin Nilsson.
Ersättare Jonas Sandström (S) efter Annalee Wittenby Bougarta.
_____
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Akterna

2009.124.007
2009.125.007
2009.108.700

§ 25
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av koncernbanken inom Karlskrona kommun.
2. Revisionen, granskning av lokalförsöjningsprocessen.
3. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2009.78.512
2009.109.623
2009.117.882
2009.164.823
2009.165.826

§ 26
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra Smedjegatan,
av Lars Bylander.
2. Medborgarförslag om att Sturköskolans upptagningsområde med rätt till
kostnadsfri skolskjuts utökas, av Jens- Olof Lindh.
3. Medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby, av
ordförande Rödeby Centern Bernt Runesson och ordförande för Rödeby
Centerkvinnor Eva Runesson.
4. Medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården, av Bengt Andrén.
5. Medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby, av Kurt-Inge
Johnsson och Bertil Karlsson-Flood.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Akterna

2009.136.111
2009.137.020
2009.138.611

§ 27
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till valnämndens ordförande Birgitta Gamelius (M) om att
införa mobila vallokaler, av Magnus Johansson (S).
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson (S)
om ofrivilliga timanställningar, av Christina Mattisson (S).
3. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om andelen förskollärare inom förskolan, av Patrik
Hansson (S)
________
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Kulturnämnden
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Akten

2006.326.880

§ 28
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek avrapporterade sitt uppdrag till
kommunstyrelsen 081002.
Styrgruppen har i skrivelse 080911 redovisat de uppdrag som gruppen haft
gällande:
• Lokalisering för nytt stadsbibliotek, där styrgruppen föreslår att nya
stadsbiblioteket lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ.
• Lokalprogram för detsamma med verksamhetskonsekvenser och
beräkning av investeringsutgift samt förändrad driftskostnad inkl
hyra
• Samordnat planeringen med kulturnämndens utarbetande av
biblioteksplan, samt
• Återkommit till kommunstyrelsen för inhämtande av direktiv om
fortsatt uppdrag och planering
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek har under arbetets gång skaffat sig goda
kunskaper om moderna bibliotek och gruppen har också bidragit till det
engagemang som väckts såväl i den kommunala organisationen som bland
allmänheten. Det är viktigt att ta tillvara denna kunskap och det engagemang
som finns i frågan och även åstadkomma en god beredskap för ett framtida
genomförande av ett nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009 § 40 för egen
del beslutat.
1. att styrgruppen för nytt stadsbibliotek får i uppdrag att fördjupa det
redovisade lokalprogrammet,
2. att styrgruppen får i uppdrag att studera förutsättningarna för samverkan
med andra intressenter,
3. att styrgruppen till kommunstyrelsen redovisar sitt förnyade uppdrag i
mars 2010,
4. att ge kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkoma med
förslag på arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek,
redovisas i maj 2009,samt
5. att styrgruppen disponerar maximalt 400 tkr av de budgeterade medlen för
nytt stadsbibliotek.
Forts
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§ 28 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att nytt stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ.
Yrkanden
Jan Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V), Ingrid
Hermansson (C), Kent Lewén (FP), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Richard
Jomshof (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Lindbom (C), Maria Persson (C), Bo Löfgren (FP) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini (MP) yttrar sig.
Magnus Larsson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och yrkar
följande ändringsyrkande att utvecklingen av ett nytt stadsbibliotek sker i
anslutning till i dag befintlig plats, samt yrkar att kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillse att en biblioteksplan är utarbetad och antagen innan
avgörande beslut kring stadsbibliotekets framtida utveckling tas.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Karin Brunsberg (M) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Magnus
Larssons avslag och ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Magnus Larssons tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Reservationer
Mats Lindbom (C), Maria Persson (C), Magnus Larsson (C), Ingela
Abramsson (C), Jan Johansson (KD), Jörgen Johansson (C) och Bo Löfgren
(FP) reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att nytt stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ, samt
forts
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§ 28 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.

2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att en biblioteksplan är
utarbetad och antagen innan avgörande beslut kring stadsbibliotekets
framtida utveckling tas.
________
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Informationsenheten
Ekonomienheten
Akten

2009.86.103

§ 29
Byte av kommunens informationsskyltar
Karlskrona kommun har idag drygt 30 informationsskyltar på strategiska
platser runt om i kommunen. På skyltarna, som är av olika storlekar, finns
karta över kommunen och dess tätorter. På vissa av dem finns också
information om världsarvet, turistbyrån och större evenemang.
Kommunens nuvarande skyltar är från början av 1990-talet. Under årens
lopp har informationsmaterialet uppdaterats och bytts ut, medan själva
ställningarna har lappats och lagats. I några fall har skyltar helt fått tas bort
då de inte gått att reparera.
En snygg och enhetlig skyltning stärker den positiva bilden av Karlskrona
och är viktig för såväl besöksnäringen som näringslivet. Samtliga skyltar bör
därför bytas och vi bör också komplettera med skyltar på Verkö där många
resande kommer med färjan.
Informationsavdelningen har tillsammans med berörda verksamheter inom
kommunen gjort en grundlig genomgång av samtliga skyltar och dess
placering. Nytt kartmaterial, ny layout och offert från skyltleverantör har
tagits fram. Kostnaden för att byta samtliga skyltar och komplettera med
några beräknas till 1 800 000 kronor, varav 800 000 finns överflyttade från
2008-års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 50,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att de 800 000 kr som överförts från 2008-års investeringsbudget får tas i
anspråk,
2. att 1.000 000 kr får användas ur kommunstyrelsens investeringsreserv för
2009, samt
3. att investeringen finansieras genom en omprioritering av
kommunstyrelsens projektbudget för styr- och ledning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.1074.450

§ 30
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 131,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny
renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige
den 8 maj 2001 och är därför inte anpassad till nu gällande lagar och
förordningar. Ytterligare skäl för revideringen är att:
• Betalningsansvaret är ej specificerat
• Kravet på framkomlighet för hämtningsfordon är ej specificerat
Förändringar:
• Uttalat betalningsansvar för fastighetsägare
• Tydliga krav på framkomlighet för renhållningsfordon
• Specificerade bestämmelser för olika avfallsslag
• Ändrade bestämmelser för uppehåll
• Definitioner
• Sorteringsguide
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 51,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Landstinget Blekinge
Äldrenämnden
Handikappnämnden
Övriga Blekingekommuner

2009.6.106

§ 31
FoU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget och Blekinges kommuner.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker äldrenämndens och
handikappnämndens framställan om att godkänna förslaget till nytt avtal med
landstinget Blekinge om FoU-verksamheten i länet.
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löpte
ut vid årsskiftet och förslaget från äldrenämnden och handikappnämnden är
att ett avtal tecknas mellan perioden 2009-2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 52,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att beslut om tecknande om av FoU-avtal för perioden 2009-2010 för
Karlskrona kommuns räkning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Affärsverken
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2008.1061.370

§ 32
Elförsörjning Utklippan
Sjöfartsverket har innehavt el-koncession till ön Utklippan men har med
anledning av moderniseringen av fyrarna utmed Sveriges kuster inget behov
av el från det allmänna nätet. Sjöfartsverket har därför för avsikt att avbryta
el-förbindelsen till Utklippan.
Utklippan utgör en viktig ö ur turistsynpunkt och Karlskrona kommun bör ha
ett stort intresse av att el-matningen till ön fortsätter även efter att
Sjöfartsverkets ansvar har upphört.
Affärsverken Karlskrona AB som innehar områdeskoncessionen för Karlskronas
tätort föreslås teckna avtal med Sjöfartsverket om att överta gällande linjekoncession
för el-matningen till ön. Avtal tecknas då också med brukarna på ön gällande
framtida el-leveranser. Dessa avtal täcker Affärsverkens kostnader för driften av
anläggningen men ej för kommande reparationer eller utbyte av kabelförbandet.
Karlskrona kommun har ett intresse att stärka turistnäringen på ön och ett avtal
föreslås därför att tecknas för att säkerställa en fortvarighet i el-leveransen även efter
ett haveri eller skada på anläggningen av sådan omfattning som framgår nedan.
•

Affärsverken åtar sig att driva el-anläggningen på Utklippan i det skick och
med den belastning som gäller vid övertagandet.

•

Affärsverken AB åtar sig att reparera anläggningen upptill en årlig kostnad av
30 tkr exkl moms. Ej upparbetade kostnader under året ackumuleras ej.

•

Om fel uppstår på el-kabeln mellan Ungskär och Utklippan, vars
felavhjälpning överstiger denna kostnad, kommer parterna att dela kostnader
för reparationerna så att Affärsverken svarar för 30 % och Karlskrona
kommun för 70 % av kostnaderna.

•

Om turistsatsningen på Utklippan skulle medföra behov av utökad kapacitet,
förutsätter Affärsverken att brukare som begär utökningen står för de ökade
kostnaderna.

Kostnaden för en större reparation är svår att bedöma. Den maximala
kostnaden som kan uppstå är utbyte av hela kabeln vilket kostnadsberäknas
till 1,5 Mkr. Kommunens kostnad uppgår i ett sådant fall till 1,1 Mkr. Forts
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§ 32 forts
Elförsörjning Utklippan
Styrelsen för Affärsverken Karlskrona AB har givit VD i Affärsverken
behörighet teckna avtalet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 53,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att teckna överenskommelse med Affärsverken Karlskrona AB angående
elförsörjning till Utklippan enligt upprättad bilaga.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kruthusen företagsfastigheter AB
Ekonomienheten
Akten

2008.673.614

§ 33
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Styrelsen för Kruthusen Företagsfastigheter AB har vid sitt sammanträde
9 januari 2009 behandlat och tillstyrkt rubricerade ärende.
Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att lokalisera sitt huvudcampus till
Karlskrona och har därför behov av ytterligare lokalytor och ombyggnad av
befintliga lokaler.
Högskolebyggnaderna inom Campus Gräsvik ägs av Kruthusen
Företagsfastigheter AB som i sin tur har 20-årigt tomträttsavtal med
Karlskrona kommun avseende marken.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2008, § 96, om den pågående
investeringen etapp 1 på 215 Mkr, en nybyggnation belägen norr om
Biblioteksbyggnaden.
Den nu aktuella investeringen etapp 2 avser ombyggnader i östra och norra
flygeln, länken, biblioteksbyggnaden och nybyggnad av en entrébyggnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 54,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
om- och tillbyggnaden av lokalerna etapp 2 till Blekinge Tekniska Högskola
till ett belopp av 108.000.000 kr med villkor och principer för hyresavtal
enligt ovan och i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare
beslutat om, samt
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 108.000.000 kr.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Forts
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§ 33 forts
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Ann-Louise Trulsson (M), Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Mats Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
om-och tillbyggnaden av lokalerna etapp 2 till Blekinge Tekniska Högskola
till ett belopp av 108.000.000 kr med villkor och principer för hyresavtal
enligt ovan och i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare
beslutat om, samt
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 108.000.000 kr.
______
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ekonomienheten
Akten

2008.791.050

§ 34
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2008 redovisades en
undersökning om Karlskrona kommuns eventuella behov av att ingå någon
form av samarbete i försäkringsfrågor. Kommunstyrelsen beslutade då att ett
fullständigt underlag för medlemskap i Kommunassurans Syd skulle tas
fram samt att detta underlag skulle föreläggas kommunfullmäktige före
första halvårets utgång år 2009.
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har beslutat att erbjuda
Karlskrona kommun, liksom de övriga kommunerna i Blekinge, delägarskap
i bolaget.
Bolaget bildades 2005 av 30 skånska kommuner och har sedan dess utökats
så att man nu har 41 kommuner som delägare i Skåne, Småland, Halland
och Västra Götaland. Det är också dessa landskap samt Blekinge som är
definierade som bolagets verksamhetsområde. Orsaken till att bolaget
bildades var:
• att garantera delägarna ett försäkringsskydd. Vissa kommuner
befarade att man inte skulle få in anbud på försäkringar.
• att öka konkurrensen för att erhålla lägre premier
• att stimulera det skadeförebyggande arbetet
Syftet med bolaget är att erbjuda sina delägare och deras bolag
egendomsförsäkring (fastigheter, maskiner, inventarier), ansvarsförsäkring
samt förmögenhetsbrotts-försäkring. Genom delägarskapet är man
garanterad att få en försäkringsoffert. Betydelsen av detta är stor då
konkurrensen på försäkringsmarknaden för kommuner försämrats betydligt
under senare år. Villkoret för att bli delägare är att teckna aktier i bolaget
motsvarande 49 kronor per invånare samt att godkänna bolagsordning,
ägardirektiv och ägaravtal.
Ekonomicheferna i Blekinges kommuner har gemensamt undersökt
förutsättningarna för ett eventuellt delägarskap i bolaget och då bland annat
kunnat konstatera att bolaget har bidragit till lägre försäkringspremier för
delägarna. Exempelvis har försäkringsupphandlingar i Skåne under 2006
resulterat i betydligt lägre premie än tidigare. Bedömningen är att en
potential finns för premiesänkningar i en sådan omfattning att den
ränteförlust som uppkommer vid ett aktieköp mer än uppvägs. Forts
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§ 34 forts
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
De sammantagna fördelarna med att vara garanterad en konkurrenskraftig
försäkringsoffert och att ha tillgång till kvalificerad hjälp med det
förebyggande arbetet gör att ekonomicheferna ser positivt på ett delägarskap
i bolaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 54,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta erbjudandet om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
2. att godkänna upprättad ägardirektiv och upprättad bolagsordning för
bolaget
3. att godkänna upprättat aktieägaravtal mellan bolagets delägare
4. att betalningen för aktierna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
finansieras ur kommunfullmäktiges reserv för investeringar ur 2009 års
budget
5. att den ökade räntekostnaden finansieras ur befintligt anslag för
finansnetto
6. att kommunstyrelsens ordförande tecknar avtal med Kommunassurans
Syd Försäkrings AB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Handikappnämnden
Tekniska nämnden
Akten

2008.1062.700

§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 22 januari 2009 att
återremittera rubricerade ärende.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har yttrande inhämtats från
tekniska förvaltningen, AB Karlskronahem resp Dagon Karlskrona AB om
möjligheten att uppföra ett LSS-boende med 12 platser på anvisad tomt i
Hässlegården med inflyttning senast 2009-09-30.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
Yrkanden
Kent Lewén (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Marcel Abedini (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson meddelar att s-gruppen Yvonne Sandberg Fries (S),
Christina Mattisson (S), Patrik Enstedt (S), Veronica Lathe (S), Patrik
Hansson (S), Eva Strömqvist (S), Eva-Marie Malmgren (S), Jan-Anders
Lindfors (S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S), Ingrid Trossmark (S),
Percy Blom (S), Jeanette Pettersson (S), Magnus Johansson (S), Lars
Hildingsson (S), Ali Abu-Iseifan (S), Eva Öhman (S), Bo Andersson (S),
Mats Johansson (S), Anita Seaberg (S), Anders Persson (S), Per-Anders
Nygård (S), Oscar Dyberg (S), Gerthie Olsson (S), Roland Andréasson (S),
Ann-Charlotte Svensson (S), Mikael Karlsson (S), Rikard Jönsson (S), Sune
Johansson (S), och Eva-Britt Dahlström (S) inte kommer att delta i dagens
beslut och överlämna en skriftlig röstförklaring.
Tommy Olsson (KD) och Sofia Bothorp (MP) yttrar sig
Günter Dessin (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att Lars Hildingssons röstförklaring får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 2.
Reservationer
Günter Dessin (V) och Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.311.880

§ 36
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Centerpartiet har genom Mats Lindbom med flera inkommit med motion den
30 maj 2006 med yrkandet att kommunen tar upp samtal med Karlskronas
stadsförsamling för att utreda möjligheterna till användning av Tyska kyrkan
(Trefaldighetskyrkan) för biblioteksverksamhet och att möjligheterna att
utöka byggytan vid nuvarande stadsbiblioteket redovisas.
Den av kommunstyrelsens tillsatta politiska styrgruppen för projektet nytt
stadsbibliotek har 11 september 2008 i full enighet beslutat föreslå att ett nytt
stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med läge
Kungsplan som förstahandsalternativ. Detta beslut föregicks av en
omfattande process innefattande analys av alternativa platser och dialog med
allmänheten och berörda nämnder.
På uppdrag av styrgruppen gjordes fördjupande studier av förutsättningarna
att bygga om till befintligt bibliotek med beaktande av rådande restriktioner
utifrån byggnadsminneslagen och kulturminneslagen för omgivande
fastigheter Trefaldighetskyrkan och Nordenskjöldska gården. Så sent som
2008-10-08 beslutade Regeringsrätten att inte bevilja stadsförsamlingen
prövningstillstånd till ändring av kyrkobyggnaden enligt lagen om
kulturminnen. Även om det har varit möjligt att införliva
Trefaldighetskyrkan och/eller annan mark i bibliotekets omedelbara närhet så
hade en om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek inneburit stora problem
med att skapa funktionella och rationella ytor för ett modernt bibliotek.
Behovet av bemanning hade ökat och fördyrat verksamheten kraftigt.
Med hänvisning till ovanstående är ej det aktuellt att ytterligare utreda och
planera för om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek i enlighet motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 56,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Yrkanden
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till motionen.
Forts
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§ 36 forts
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Mats Lindboms bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Mats Lindbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.359.312

§ 37
Svar på motion: Strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk år
2020
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2005 § 106,
av Günter Dessin (V) och Björn Gustavsson (MP). Motionärerna har
föreslagit att kommunen skall tillsätta en professionell utredning avseende
dagens cykling och potentialer för framtiden. Som underlag i arbetet nämns
två examensarbeten från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) avseende
cykling och cykelnätets standard, tillgänglighet, trygghet, säkerhet m m.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008 § 143,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningens
uppfattning är cykelvägnätet i stort sett väl utbyggt, vilket också framgår av
den nyligen upprättade Karlskronakartan där även kommunens cykelvägnät
är redovisat. Ytterligare utbyggnad och kompletteringar av så kallade
”felande länkar” sker årligen i den takt som tilldelade investeringsanslag
medger. Räkneutrustning har anskaffats för att kunna mäta cyklandets
omfattning och därmed skapa underlag för framtida prioriteringar.
Under 2009 kommer en översyn och förbättring av skyltningen av
cykelvägarna att ske.
Tekniska förvaltningens ambition är att under 2009 projektanställa en person
med uppdrag att utreda och lägga förslag till prioriterade åtgärder med
utgångspunkt från standard, tillgänglighet och säkerhet det vill säga i
huvudsak i enlighet med motionens innehåll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 57,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Günter Dessin (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kulturnämnden
Akten

2007.615.611

§ 38
Svar på motion om inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2007 §
172, av Günter Dessin (V). Motionären vill att inkomstrelaterade avgifter
införs på kulturskolan i Karlskrona.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 88 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de kom till samma slutsats
som tidigare, nämligen
• Att förslaget innebär mer administrativt arbete som belastar
verksamheten,
• Att det inte per automatik innebär att fler barn får tillgång till
verksamheten eftersom resurserna är begränsade,
• Att det krävs en utökad administrativ funktion för att behålla
nuvarande elevantal
I kulturskolan nuvarande budget finns inte utrymme för att sänka avgifterna för
vare sig terminsundervisning eller för att hyra instrument.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Günter Dessin (V) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessin bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Günter Dessin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
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Tekniska nämnden
Akten

2007.214.315

§ 39
Svar på motion angående anläggning av rastplats
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (SD). Motionären vill att en ny rastplats anläggs nedanför
pestkyrkogården och Tyska Bryggaregården.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 147
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har tidigare haft
ambitionen att anlägga en rastplats på föreslagen plats men har hittills ej
kunnat prioritera detta projekt före andra angelägna investeringsprojekt, men
att förslaget prövas mot andra angelägna investeringar i samband med budget
2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 59,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att motionen anses besvarad, samt
2. att förslaget prövas mot andra angelägna investeringsprojekt i samband
med 2010 års budgetarbete.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.58.823

§ 40
Svar på motion om iordningställande av gångvägar Saltö och Dragsö
samt elbelysning.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (SD). Motionären har föreslagit en renovering och
komplettering av gång- och motionsstigarna på Saltö och Dragsö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 146
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anläggande av ny
gång- och cykelväg Saltö Torg- Dragsö är utförd.
Beträffande upprustning av gångstigarna enligt motionen avser tekniska
förvaltningen se över nuvarande standard. Cirkulationsplats på Saltö är
planerad och ingår i investeringsförslag för 2009.
Större arbeten inklusive föreslagen elbelysning ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därmed behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna projekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.120.512

§ 41
Svar på motion angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Glenn Törnström (SD). Motionären vill att en gångbana och ett
övergångsställe byggs i Strömsbergs samhälle samt att hastigheten begränsas
till 30 km/tim vid Strömsbergs skola.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 145
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållare för
aktuell väg (väg 729) är Vägverket. Tekniska förvaltningen har därför
hemställt om Vägverkets yttrande avseende de i motionen föreslagna
åtgärderna. Av Vägverkets yttrande framgår att den begärda
hastighetssänkningen till 30 km/tim infördes våren 2007, att begäran om
övergångsställe avslås och att utbyggnad av gångbana ej kan prioriteras .
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 61,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.309.510

§ 42
Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006 § 79, av
Lennart Hansson (C). Motionären vill att trafiksituationen i Rödeby tätort
utreds med syfte att såväl höja trafiksäkerheten som att minska trafikens
miljöbelastning, att gång- och cykelvägar anläggs för att säkra framförallt
skolbarnens väg till och från skolan, samt att en estetiskt attraktiv trafikmiljö
utformas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållningen inom
Rödeby tätort är uppdelad på flera väghållare. Vägverket och kommunen
svarar för de större vägarna samt kommunen även för de vägar som formellt
tillhör den så kallade ”vilande Rödeby vägföreningen”. En pågående
förrättning avser att aktivera vägföreningen och återföra väghållningen till
vägföreningen samtidigt som denna ombildas i enlighet med nyare
lagstiftning. Det samlade sektorsansvaret för planeringen inom Rödeby
samhälle anser tekniska förvaltningen åligger Vägverket.
Tekniska förvaltningen har hemställt om Vägverkets synpunkter på ärendet.
Vägverket har den 18 september 2008 avgett yttrande.
Kommunens insatser under perioden med kommunalt underhåll har varit
normalt beläggningsunderhåll inom tilldelade budgetramar. Därutöver har
Mörtövägen förbättrats för ca 1,0 mkr. I kommunens budgetplan 2009-2011
föreslås 1,0 mkr år 2010 för utökad gång- och cykelväg längs Stationsvägen.
Ytterligare åtgärder inom Rödeby samhälle bör anstå tills
vägföreningsbildningen är klar och planeringen kan då lämpligen ske i
samverkan mellan vägverk, kommun och vägförening.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 62,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.97.512

§ 43
Svar på medborgarförslag: Ta bort ena gångbanan på bron över
Lyckebyån vid fallet, nya övergångsställen och inför 30 km/tim.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Carl Carlsson. Förslaget är att ta bort den smala gångbanan på
ena sidan av bron över Lyckebyån vid fallet. Lägg ett nytt övergångsställe läggs
på vardera sidan av bron och att 30 km/tim införes att gälla på sträckan
Kronotorp – ÖB.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget om
borttagande av ena gångbanan är ej möjligt då brons konstruktion ej medger
kontinuerlig trafik på nuvarande gångbaneyta. En breddning enligt förslaget
leder istället till ökad hastighet och motverkar också den styreffekt avseende
genomfartstrafik som anges i förslaget.
Beträffande nya övergångsställen kräver dessa också fysiska åtgärder som
förhindrar högre hastighet än 30 km/tim t ex vägbulor. Detta är dock ej
möjligt då sträckan trafikeras av bussar (så kallade busskuddar är här ej
heller lämpligt).
Nuvarande policy avseende 30 km/tim innebär att 30 km/tim endast medges
framför skolor och daghem vilket ej är fallet beträffande förslag om 30
km/tim på vägsträckan Kronotorp – ÖB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 63,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Bo Löfgren (FP) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.485.312

§ 44
Svar på medborgarförslag om cykelväg Rödeby-Telenor Arena
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykelväg från
Rödeby till Telenor Arena Rosenholm, samt att cyklister skiljs från
biltrafiken genom anläggandet av cykelväg från Backabo till Telenor Arena
Rosenholm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 141
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget
Beträffande cykelväg delen Rödeby – Torskors är denna cykelväg sedan
tidigare klar, dels längs Vägverkets vägnät men även på det kommunala
vägnätet fram till Torskors samhälle. Under 2009 beräknas delen Torskors
samhälle – Backabo kunna byggas, med hjälp av statsbidrag, framtill
befintlig cykelväg längs Rosenholmsvägen (fram till Lingonvägen).
Kvarstående del fram till Telenor Arena Rosenholm ingår ej i det
kommunala vägnätet utan ingår i Rosenholmsområdet. Längs denna
vägsträcka är trafiken tillåten endast för behörig trafik, varför det kan anses
vara tillräckligt att cykla i blandtrafik. En eventuell cykelväg längs denna
sträcka beslutas av intressenterna inom Rosenholmsområdet det vill säga
Arenabolaget med flera.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden

2007.467.312

§ 45
Svar på medborgarförslag om att bygga cykelväg på gamla banvallen
mellan Jämjö och Brömsebro.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Roland Andersson. Förslaget är att en cykelväg
iordningställes på den gamla banvallen mellan Jämjö och Brömsebro.
Förslaget motiveras ur trafiksäkerhets, kulturhistoriska och turistiska
synpunkter.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 140
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget berör ej
kommunen som väghållare utan är i första hand en åtgärd som ligger inom
vägverkets ansvarsområde. Tekniska förvaltningen har därför hemställt om
vägverkets synpunkter på förslaget.
Vägverket har yttrat sig i skrivelse daterad den 21 oktober 2008. Av yttrandet
framgår att vägverket planerar bygga om E22 till så kallad 2+1-väg med
mittvajer under 2009 och i samband därmed upprusta banvallen mellan
Fågelmara och Brömsebro för att möjliggöra cykling på denna sträcka.
På sträckan Jämjö – Fågelmara finns Gamla Landsvägen (länsväg 746) som
parallellväg till E22 som bedöms vara lämplig som cykelväg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 65,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.511.512

§ 46
Svar på medborgarförslag och skrivelse angående trafiksituationen på
Norra Smedjegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober
2006, § 151 av Lars Bylander. Förslaget är att man genomför åtgärder för att
minska trafiken och dämpa hastigheten på Norra Smedjegatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 139
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man i samråd med
NTF, byggt om korsningen N Smedjegatan- Ö Köpmansgatan.
Ombyggnaden innebar upphöjning och plattläggning av hela korsningen.
Hastighetsmätningar före och efter ombyggnaden visar att medelhastigheten
har sänkts från ca 30 km/tim till 22 km/tim.
Fortsatt uppföljning av trafiken längs gatan kommer att ske och eventuella
ytterligare åtgärder beror på.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden

2007.486.312

§ 47
Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Dragsö
och Långö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykel- och gångväg
med bro från Dragsö till Långö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 138
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget innebär att
en gång- och cykelväg byggs över Dragsö camping via Högaholm till
Ingenjörsgatan på Långö. Detta förutsätter att ny detaljplan upprättas, att
överenskommelse kan ske med ägaren till Dragsö camping samt att två broar
byggs (delen Dragsö-Högaholm samt Högaholm-Långö). Totala brolängder
uppgår då till ca 200 m varav en bro måste medge passage för större båtar
(till exempel skärgårdstrafiken). Kostnaderna bedöms till totalt ca 16 mkr
exklusive plankostnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.28.312

§ 48
Svar på medborgarförslag om att bygg en gång- och cykelbro mellan
Hästö (Skanstorget) och Gullberna Park.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Magnus Petersson. Förslaget är att en gång- och cykelbro byggs
mellan Hästö och Gullberna Park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 137
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Frågan om
rubricerade gång- och cykelbro har tidigare varit aktuell i samband med
detaljplanearbetet för exploatering av Gullberna Park, men reaktionerna från
de boende på Hästö var negativa och broförslaget togs då bort ur planen.
Därmed kräver förslaget om ny gc-bro en detaljplane- ändring.
Beträffande kostnader för bro och anslutande vägar bedöms kostnaden till ca
8 mkr, kostnader som ej ryms inom nuvarande budgetramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 68
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Teniska nämnden
Akten

2006.639.510

§ 49
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari
2007, § 5 av Tanja Rebel. Förslaget är att man får tillbaka spårvagnarna eller
om detta ej är möjligt av ekonomiska skäl att man
kör med små miljövänliga bussar i en åtta runt staden. Vidare att de som
lämnar bilen vid stadens entré åker gratis med bussen. Skrivelsen innehåller
även förslag om gratis cyklar på prov och att fler gångstråk anläggs, till att
börja med på Borgmästaregatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 136
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att återinförande av
spårvagnar bedöms ej vara ekonomiskt möjligt för närvarande. Beträffande
minibussar i en ringled på Trossö pågår för närvarande en utredning och
eventuellt kan ett första steg vara att linje 1 körs runt Trossö 2009. Huruvida
en fortsättning med minibussar kan bli aktuellt får den pågående utredningen
visa och även frågan om dessa skall vara gratis.
Förslaget om lånecyklar (på prov) har tidigare prövats via turistbyrån. Bör
kunna prövas igen, men innan så sker bör utredas hur detta skall ske, på vilka
villkor och vilken förvaltning som skall ansvara för administration m m.
Även erfarenheter bör hämtas in från andra kommuner .
Beträffande förslag om flera gångstråk på Trossö så har under 2008
Borgmästaregatan och del av Ronnebygatan (delen N Smedjegatan Drottninggatan) stängts av respektive begränsats för biltrafik. Därutöver har
även del av Stortorget stängts av för biltrafik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 69
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.459.512

§ 50
Svar på medborgarförslag: Planskilj tåg- och vägtrafik vid Bergåsa
station.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135 av Mattias Arvmyren. Förslaget är en sänkning av
järnvägsspåret vid Bergåsa tågstation för att därigenom ge utrymme för att få
plats med gång- och cykelbanor, busshållplatser och en rondell samt plats för
dubbla järnvägsspår om det anses behövas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 135
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en sänkning av
järnvägsspåret är tekniskt möjligt, men kostnaderna härför
bedöms i nuvarande ekonomiska läge ej vara genomförbart. Därtill kommer
kostnader för ombyggnad av tågstation, nya hållplatser, cykelbanor och
föreslagen cirkulationsplats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 70
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.605.866

§ 51
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008, § 93 av Jan Björkman. Förslaget är att göra en utsmyckning av
rondellen vid Rosenholm, gärna utformat av en konstnär.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 134
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att ansvarig väghållare
inklusive rondell är ej kommunen. Nämnden föreslår därför att förslaget
överlämnas till berörd väghållare, Vägverket för fortsatt handläggning, i
samråd med kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 71
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 52
Frågor
1. Christina Mattissons (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson med hänvisning till prognostiserade skatteintäkter utifrån SKL:s
prognos, om detta är ett ansvarsfullt sätt att leda kommunen.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
2. Patrik Hansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson om frågan kommer om skolinvesteringar och skolstrukturen i Tullen
och Wämö området att prövas av genomförandegruppen.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
3. Christina Mattissons (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson om kulturnämndens beslut att sänka stödet till studieförbunden
stämmer överens med vår budgetöverenskommelse för 2009.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
4. Patrik Hansson (S) frågar idrotts- och fritidsnämndens ordförande Camilla
Brunsberg (M) om ryktet är sant tycker Camilla Brunsberg då att det är en
tillfredsställande ordning av idrotts- och fritidsnämnden inte har någon
budget det första kvartalet 2009.
Camilla Brunnsberg (M) svarar.
_________
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Akten

2009.137.020

§ 53
Svar på interpellation om ofrivilliga timanställningar.
Interpellation den 13 februari 2009 till kommunstyrelsens ordförande KarlGösta Svenson från Christina Mattisson (S).
Karl-Gösta Svenson (M) har den 24 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva Strömqvist (s)
__________

26 februari 2009 46

Akten

2009.138.611

§ 54
Svar på interpellation om andelen förskollärare inom förskolan.
Interpellation den 13 februari 2009 till barn- och ungdomsnämndens Jan-Olof
Petersson från Patrik Hansson (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har den 25 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva Strömqvist (s)
__________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 26 februari 2009, kl.13.30- 18.00

Beslutande

1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (m)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.30-17.00 §§ 22-51
Ali Hammad Abuisefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S) kl 13.30-17.10 §§ 22- del av 52
Gertie Olsson(S) kl 13.35-18.00
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Johan Elofsson (M) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
Anna Ekström (FP) kl 13.30-17.10 §§ 22- del av 52
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Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C) kl 13.30-17.45 §§ 22- del av 54
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Sofia Bothorp (MP)
Marcel Abedini (MP)
Roger Poka (MP) kl 13.30-16.15 §§ 22- del av 35
Tommy Olsson (KD) kl 13.30-17.05 §§ 22- del av 52
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Richard Jomshof (SD) kl 13.30-16.55 §§ 22-43
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
Glenn Törnström (SD) kl 13.30-16.45 §§ 22-35
Per Henriksson (SD) kl 13.30-16.55 §§ 22-43
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.30 §§ 22- del av 35
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rosita Persson (S) kl 13.30-13.35, kl 17.00-18.00 §§ 52-54
Mikael Karlsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Claes-Urban Persson (S) 17.10-18.00 §§ 53-54
Emma B Henning (M)
Bengt Lindström (M) kl 13.30-17.55 §§ 22- del av 54
Birgitta Gamelius (M) kl 13.30-17.00 §§ 22-51
Lena Hjorth (FP) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Bo Löfgren (FP) kl 13.30-17.15 §§ 22- del av 52
Ulla Berg (SD) kl 13.30-17.20 §§ 22- del av 53
José Espinoza (MP) kl 16.45-17.05 §§ 36- del av 52

Närvarande

ersättare

Rosita Persson (S) kl 13.35-17.00
Claes- Urban Persson (S) kl 13.30-17.10
Ulla Ohlsson (S) kl 13.30-17.05
Birger Wernersson (S)
Mats Fagerlund (S)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.30-15.45 §§ 22- 32
José Espinoza (MP) kl 13.30-16.45
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
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Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C)
Ulf Hansson (V)
tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Rune Andersson (M) och Veronica Lathe (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
fredagen den 6 mars 2009, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 22-54
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Rune Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Veronica Lathe
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 6 mars 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

6

26 februari 2009

7

§ 22
Information av förtroendenämnden.
Ingrid Karlsson, Bertil Måbrink och Inez Svensson informerar om
förtroendenämndens verksamhet.
Förtroendenämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det
uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården eller tandvården.
Förtroendenämndens uppdrag är följande;
• Utreda problem som uppstått inom hälso- och sjukvård, som bedrivs
av landstinget eller av kommunen i länet. Folktandvården och privata
vårdgivare med offentlig finansiering omfattas också.
• Informera och svara på frågor,
• Förmedla kontakter mellan patient, vårdtagare, anhöriga och vården,
• Nämnden kan föreslå förbättringar utifrån de synpunkter som
lämnats, samt
• Nämnden utser stödpersoner till patienter som önskar sådan och
tvångsvårdas enligt lagarna om tvångsvård.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 23
Avsägelser av kommunala uppdrag
Maria Bergqvist (S) har i skrivelse daterad den 6 februari 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Martin Nilsson (S) har i skrivelse daterad den 13 februari 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 24
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Utbildningsnämnden
Ledamot Annalee Wittenby Bougarta (S) efter Maria Bergqvist.
Ledamot Stefan Andersson (S) efter Martin Nilsson.
Ersättare Jonas Sandström (S) efter Annalee Wittenby Bougarta.
_____
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Akterna

2009.124.007
2009.125.007
2009.108.700

§ 25
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av koncernbanken inom Karlskrona kommun.
2. Revisionen, granskning av lokalförsöjningsprocessen.
3. Rapportering av icke verkställda beslut enlig socialtjänstlagen (SoL),
Äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2009.78.512
2009.109.623
2009.117.882
2009.164.823
2009.165.826

§ 26
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra Smedjegatan,
av Lars Bylander.
2. Medborgarförslag om att Sturköskolans upptagningsområde med rätt till
kostnadsfri skolskjuts utökas, av Jens- Olof Lindh.
3. Medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby, av
ordförande Rödeby Centern Bernt Runesson och ordförande för Rödeby
Centerkvinnor Eva Runesson.
4. Medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården, av Bengt Andrén.
5. Medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby, av Kurt-Inge
Johnsson och Bertil Karlsson-Flood.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Akterna

2009.136.111
2009.137.020
2009.138.611

§ 27
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till valnämndens ordförande Birgitta Gamelius (M) om att
införa mobila vallokaler, av Magnus Johansson (S).
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
2. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson (S)
om ofrivilliga timanställningar, av Christina Mattisson (S).
3. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om andelen förskollärare inom förskolan, av Patrik
Hansson (S)
________
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Kulturnämnden
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Akten

2006.326.880

§ 28
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek avrapporterade sitt uppdrag till
kommunstyrelsen 081002.
Styrgruppen har i skrivelse 080911 redovisat de uppdrag som gruppen haft
gällande:
• Lokalisering för nytt stadsbibliotek, där styrgruppen föreslår att nya
stadsbiblioteket lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ.
• Lokalprogram för detsamma med verksamhetskonsekvenser och
beräkning av investeringsutgift samt förändrad driftskostnad inkl
hyra
• Samordnat planeringen med kulturnämndens utarbetande av
biblioteksplan, samt
• Återkommit till kommunstyrelsen för inhämtande av direktiv om
fortsatt uppdrag och planering
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek har under arbetets gång skaffat sig goda
kunskaper om moderna bibliotek och gruppen har också bidragit till det
engagemang som väckts såväl i den kommunala organisationen som bland
allmänheten. Det är viktigt att ta tillvara denna kunskap och det engagemang
som finns i frågan och även åstadkomma en god beredskap för ett framtida
genomförande av ett nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009 § 40 för egen
del beslutat.
1. att styrgruppen för nytt stadsbibliotek får i uppdrag att fördjupa det
redovisade lokalprogrammet,
2. att styrgruppen får i uppdrag att studera förutsättningarna för samverkan
med andra intressenter,
3. att styrgruppen till kommunstyrelsen redovisar sitt förnyade uppdrag i
mars 2010,
4. att ge kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkoma med
förslag på arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek,
redovisas i maj 2009,samt
5. att styrgruppen disponerar maximalt 400 tkr av de budgeterade medlen för
nytt stadsbibliotek.
Forts
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§ 28 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att nytt stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ.
Yrkanden
Jan Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V), Ingrid
Hermansson (C), Kent Lewén (FP), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Richard
Jomshof (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Lindbom (C), Maria Persson (C), Bo Löfgren (FP) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini (MP) yttrar sig.
Magnus Larsson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och yrkar
följande ändringsyrkande att utvecklingen av ett nytt stadsbibliotek sker i
anslutning till i dag befintlig plats, samt yrkar att kommunstyrelsen får i
uppdrag att tillse att en biblioteksplan är utarbetad och antagen innan
avgörande beslut kring stadsbibliotekets framtida utveckling tas.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Karin Brunsberg (M) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Magnus
Larssons avslag och ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Magnus Larssons tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Reservationer
Mats Lindbom (C), Maria Persson (C), Magnus Larsson (C), Ingela
Abramsson (C), Jan Johansson (KD), Jörgen Johansson (C) och Bo Löfgren
(FP) reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att nytt stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med
läget Kungsplan som förstahandsalternativ, samt
forts
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§ 28 forts
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek.

2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att en biblioteksplan är
utarbetad och antagen innan avgörande beslut kring stadsbibliotekets
framtida utveckling tas.
________
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Informationsenheten
Ekonomienheten
Akten

2009.86.103

§ 29
Byte av kommunens informationsskyltar
Karlskrona kommun har idag drygt 30 informationsskyltar på strategiska
platser runt om i kommunen. På skyltarna, som är av olika storlekar, finns
karta över kommunen och dess tätorter. På vissa av dem finns också
information om världsarvet, turistbyrån och större evenemang.
Kommunens nuvarande skyltar är från början av 1990-talet. Under årens
lopp har informationsmaterialet uppdaterats och bytts ut, medan själva
ställningarna har lappats och lagats. I några fall har skyltar helt fått tas bort
då de inte gått att reparera.
En snygg och enhetlig skyltning stärker den positiva bilden av Karlskrona
och är viktig för såväl besöksnäringen som näringslivet. Samtliga skyltar bör
därför bytas och vi bör också komplettera med skyltar på Verkö där många
resande kommer med färjan.
Informationsavdelningen har tillsammans med berörda verksamheter inom
kommunen gjort en grundlig genomgång av samtliga skyltar och dess
placering. Nytt kartmaterial, ny layout och offert från skyltleverantör har
tagits fram. Kostnaden för att byta samtliga skyltar och komplettera med
några beräknas till 1 800 000 kronor, varav 800 000 finns överflyttade från
2008-års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 50,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att de 800 000 kr som överförts från 2008-års investeringsbudget får tas i
anspråk,
2. att 1.000 000 kr får användas ur kommunstyrelsens investeringsreserv för
2009, samt
3. att investeringen finansieras genom en omprioritering av
kommunstyrelsens projektbudget för styr- och ledning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2008.1074.450

§ 30
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 131,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny
renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige
den 8 maj 2001 och är därför inte anpassad till nu gällande lagar och
förordningar. Ytterligare skäl för revideringen är att:
• Betalningsansvaret är ej specificerat
• Kravet på framkomlighet för hämtningsfordon är ej specificerat
Förändringar:
• Uttalat betalningsansvar för fastighetsägare
• Tydliga krav på framkomlighet för renhållningsfordon
• Specificerade bestämmelser för olika avfallsslag
• Ändrade bestämmelser för uppehåll
• Definitioner
• Sorteringsguide
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 51,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Landstinget Blekinge
Äldrenämnden
Handikappnämnden
Övriga Blekingekommuner

2009.6.106

§ 31
FoU-avtal 2009-2010 mellan Landstinget och Blekinges kommuner.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker äldrenämndens och
handikappnämndens framställan om att godkänna förslaget till nytt avtal med
landstinget Blekinge om FoU-verksamheten i länet.
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löpte
ut vid årsskiftet och förslaget från äldrenämnden och handikappnämnden är
att ett avtal tecknas mellan perioden 2009-2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 52,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att beslut om tecknande om av FoU-avtal för perioden 2009-2010 för
Karlskrona kommuns räkning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Affärsverken
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Akten

2008.1061.370

§ 32
Elförsörjning Utklippan
Sjöfartsverket har innehavt el-koncession till ön Utklippan men har med
anledning av moderniseringen av fyrarna utmed Sveriges kuster inget behov
av el från det allmänna nätet. Sjöfartsverket har därför för avsikt att avbryta
el-förbindelsen till Utklippan.
Utklippan utgör en viktig ö ur turistsynpunkt och Karlskrona kommun bör ha
ett stort intresse av att el-matningen till ön fortsätter även efter att
Sjöfartsverkets ansvar har upphört.
Affärsverken Karlskrona AB som innehar områdeskoncessionen för Karlskronas
tätort föreslås teckna avtal med Sjöfartsverket om att överta gällande linjekoncession
för el-matningen till ön. Avtal tecknas då också med brukarna på ön gällande
framtida el-leveranser. Dessa avtal täcker Affärsverkens kostnader för driften av
anläggningen men ej för kommande reparationer eller utbyte av kabelförbandet.
Karlskrona kommun har ett intresse att stärka turistnäringen på ön och ett avtal
föreslås därför att tecknas för att säkerställa en fortvarighet i el-leveransen även efter
ett haveri eller skada på anläggningen av sådan omfattning som framgår nedan.
•

Affärsverken åtar sig att driva el-anläggningen på Utklippan i det skick och
med den belastning som gäller vid övertagandet.

•

Affärsverken AB åtar sig att reparera anläggningen upptill en årlig kostnad av
30 tkr exkl moms. Ej upparbetade kostnader under året ackumuleras ej.

•

Om fel uppstår på el-kabeln mellan Ungskär och Utklippan, vars
felavhjälpning överstiger denna kostnad, kommer parterna att dela kostnader
för reparationerna så att Affärsverken svarar för 30 % och Karlskrona
kommun för 70 % av kostnaderna.

•

Om turistsatsningen på Utklippan skulle medföra behov av utökad kapacitet,
förutsätter Affärsverken att brukare som begär utökningen står för de ökade
kostnaderna.

Kostnaden för en större reparation är svår att bedöma. Den maximala
kostnaden som kan uppstå är utbyte av hela kabeln vilket kostnadsberäknas
till 1,5 Mkr. Kommunens kostnad uppgår i ett sådant fall till 1,1 Mkr. Forts
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§ 32 forts
Elförsörjning Utklippan
Styrelsen för Affärsverken Karlskrona AB har givit VD i Affärsverken
behörighet teckna avtalet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 53,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att teckna överenskommelse med Affärsverken Karlskrona AB angående
elförsörjning till Utklippan enligt upprättad bilaga.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kruthusen företagsfastigheter AB
Ekonomienheten
Akten

2008.673.614

§ 33
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Styrelsen för Kruthusen Företagsfastigheter AB har vid sitt sammanträde
9 januari 2009 behandlat och tillstyrkt rubricerade ärende.
Blekinge Tekniska Högskola har beslutat att lokalisera sitt huvudcampus till
Karlskrona och har därför behov av ytterligare lokalytor och ombyggnad av
befintliga lokaler.
Högskolebyggnaderna inom Campus Gräsvik ägs av Kruthusen
Företagsfastigheter AB som i sin tur har 20-årigt tomträttsavtal med
Karlskrona kommun avseende marken.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2008, § 96, om den pågående
investeringen etapp 1 på 215 Mkr, en nybyggnation belägen norr om
Biblioteksbyggnaden.
Den nu aktuella investeringen etapp 2 avser ombyggnader i östra och norra
flygeln, länken, biblioteksbyggnaden och nybyggnad av en entrébyggnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 54,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
om- och tillbyggnaden av lokalerna etapp 2 till Blekinge Tekniska Högskola
till ett belopp av 108.000.000 kr med villkor och principer för hyresavtal
enligt ovan och i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare
beslutat om, samt
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 108.000.000 kr.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Forts
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§ 33 forts
Investeringstillstånd avseende om-och tillbyggnad av lokaler,
etapp 2, för huvudcampus, Blekinge Tekniska Högskola
Ann-Louise Trulsson (M), Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Mats Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
om-och tillbyggnaden av lokalerna etapp 2 till Blekinge Tekniska Högskola
till ett belopp av 108.000.000 kr med villkor och principer för hyresavtal
enligt ovan och i enlighet med de principer som kommunfullmäktige tidigare
beslutat om, samt
2. att bevilja Kruthusen Företagsfastigheter AB ett lån motsvarande
investeringsbeloppet 108.000.000 kr.
______
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ekonomienheten
Akten

2008.791.050

§ 34
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2008 redovisades en
undersökning om Karlskrona kommuns eventuella behov av att ingå någon
form av samarbete i försäkringsfrågor. Kommunstyrelsen beslutade då att ett
fullständigt underlag för medlemskap i Kommunassurans Syd skulle tas
fram samt att detta underlag skulle föreläggas kommunfullmäktige före
första halvårets utgång år 2009.
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har beslutat att erbjuda
Karlskrona kommun, liksom de övriga kommunerna i Blekinge, delägarskap
i bolaget.
Bolaget bildades 2005 av 30 skånska kommuner och har sedan dess utökats
så att man nu har 41 kommuner som delägare i Skåne, Småland, Halland
och Västra Götaland. Det är också dessa landskap samt Blekinge som är
definierade som bolagets verksamhetsområde. Orsaken till att bolaget
bildades var:
• att garantera delägarna ett försäkringsskydd. Vissa kommuner
befarade att man inte skulle få in anbud på försäkringar.
• att öka konkurrensen för att erhålla lägre premier
• att stimulera det skadeförebyggande arbetet
Syftet med bolaget är att erbjuda sina delägare och deras bolag
egendomsförsäkring (fastigheter, maskiner, inventarier), ansvarsförsäkring
samt förmögenhetsbrotts-försäkring. Genom delägarskapet är man
garanterad att få en försäkringsoffert. Betydelsen av detta är stor då
konkurrensen på försäkringsmarknaden för kommuner försämrats betydligt
under senare år. Villkoret för att bli delägare är att teckna aktier i bolaget
motsvarande 49 kronor per invånare samt att godkänna bolagsordning,
ägardirektiv och ägaravtal.
Ekonomicheferna i Blekinges kommuner har gemensamt undersökt
förutsättningarna för ett eventuellt delägarskap i bolaget och då bland annat
kunnat konstatera att bolaget har bidragit till lägre försäkringspremier för
delägarna. Exempelvis har försäkringsupphandlingar i Skåne under 2006
resulterat i betydligt lägre premie än tidigare. Bedömningen är att en
potential finns för premiesänkningar i en sådan omfattning att den
ränteförlust som uppkommer vid ett aktieköp mer än uppvägs. Forts
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§ 34 forts
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
De sammantagna fördelarna med att vara garanterad en konkurrenskraftig
försäkringsoffert och att ha tillgång till kvalificerad hjälp med det
förebyggande arbetet gör att ekonomicheferna ser positivt på ett delägarskap
i bolaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 54,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta erbjudandet om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings
AB
2. att godkänna upprättad ägardirektiv och upprättad bolagsordning för
bolaget
3. att godkänna upprättat aktieägaravtal mellan bolagets delägare
4. att betalningen för aktierna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
finansieras ur kommunfullmäktiges reserv för investeringar ur 2009 års
budget
5. att den ökade räntekostnaden finansieras ur befintligt anslag för
finansnetto
6. att kommunstyrelsens ordförande tecknar avtal med Kommunassurans
Syd Försäkrings AB.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Handikappnämnden
Tekniska nämnden
Akten

2008.1062.700

§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 22 januari 2009 att
återremittera rubricerade ärende.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har yttrande inhämtats från
tekniska förvaltningen, AB Karlskronahem resp Dagon Karlskrona AB om
möjligheten att uppföra ett LSS-boende med 12 platser på anvisad tomt i
Hässlegården med inflyttning senast 2009-09-30.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
Yrkanden
Kent Lewén (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Marcel Abedini (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson meddelar att s-gruppen Yvonne Sandberg Fries (S),
Christina Mattisson (S), Patrik Enstedt (S), Veronica Lathe (S), Patrik
Hansson (S), Eva Strömqvist (S), Eva-Marie Malmgren (S), Jan-Anders
Lindfors (S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S), Ingrid Trossmark (S),
Percy Blom (S), Jeanette Pettersson (S), Magnus Johansson (S), Lars
Hildingsson (S), Ali Abu-Iseifan (S), Eva Öhman (S), Bo Andersson (S),
Mats Johansson (S), Anita Seaberg (S), Anders Persson (S), Per-Anders
Nygård (S), Oscar Dyberg (S), Gerthie Olsson (S), Roland Andréasson (S),
Ann-Charlotte Svensson (S), Mikael Karlsson (S), Rikard Jönsson (S), Sune
Johansson (S), och Eva-Britt Dahlström (S) inte kommer att delta i dagens
beslut och överlämna en skriftlig röstförklaring.
Tommy Olsson (KD) och Sofia Bothorp (MP) yttrar sig
Günter Dessin (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att Lars Hildingssons röstförklaring får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 2.
Reservationer
Günter Dessin (V) och Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka tekniska nämndens förslag om ett 20-årigt hyresavtal
utan restvärdesreglering med Dagon Karlskrona AB för ett nytt LSSboende om tolv platser, samt
2. att den långsiktiga finansieringen av för boendet tillkommande driftoch hyreskostnader skall prövas i samband med fastställandet av
budgetdirektiv för åren 2010 – 2012.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.311.880

§ 36
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Centerpartiet har genom Mats Lindbom med flera inkommit med motion den
30 maj 2006 med yrkandet att kommunen tar upp samtal med Karlskronas
stadsförsamling för att utreda möjligheterna till användning av Tyska kyrkan
(Trefaldighetskyrkan) för biblioteksverksamhet och att möjligheterna att
utöka byggytan vid nuvarande stadsbiblioteket redovisas.
Den av kommunstyrelsens tillsatta politiska styrgruppen för projektet nytt
stadsbibliotek har 11 september 2008 i full enighet beslutat föreslå att ett nytt
stadsbibliotek lokaliseras till området Kungsplan/Pottholmen med läge
Kungsplan som förstahandsalternativ. Detta beslut föregicks av en
omfattande process innefattande analys av alternativa platser och dialog med
allmänheten och berörda nämnder.
På uppdrag av styrgruppen gjordes fördjupande studier av förutsättningarna
att bygga om till befintligt bibliotek med beaktande av rådande restriktioner
utifrån byggnadsminneslagen och kulturminneslagen för omgivande
fastigheter Trefaldighetskyrkan och Nordenskjöldska gården. Så sent som
2008-10-08 beslutade Regeringsrätten att inte bevilja stadsförsamlingen
prövningstillstånd till ändring av kyrkobyggnaden enligt lagen om
kulturminnen. Även om det har varit möjligt att införliva
Trefaldighetskyrkan och/eller annan mark i bibliotekets omedelbara närhet så
hade en om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek inneburit stora problem
med att skapa funktionella och rationella ytor för ett modernt bibliotek.
Behovet av bemanning hade ökat och fördyrat verksamheten kraftigt.
Med hänvisning till ovanstående är ej det aktuellt att ytterligare utreda och
planera för om- och tillbyggnad av befintligt bibliotek i enlighet motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 56,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Yrkanden
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till motionen.
Forts
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§ 36 forts
Svar på motion om Karlskrona och stadsbibliotek- ett alternativ.
Jan Lennartsson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Mats Lindboms bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Mats Lindbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
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Tekniska nämnden
Akten

2005.359.312

§ 37
Svar på motion: Strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk år
2020
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2005 § 106,
av Günter Dessin (V) och Björn Gustavsson (MP). Motionärerna har
föreslagit att kommunen skall tillsätta en professionell utredning avseende
dagens cykling och potentialer för framtiden. Som underlag i arbetet nämns
två examensarbeten från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) avseende
cykling och cykelnätets standard, tillgänglighet, trygghet, säkerhet m m.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008 § 143,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningens
uppfattning är cykelvägnätet i stort sett väl utbyggt, vilket också framgår av
den nyligen upprättade Karlskronakartan där även kommunens cykelvägnät
är redovisat. Ytterligare utbyggnad och kompletteringar av så kallade
”felande länkar” sker årligen i den takt som tilldelade investeringsanslag
medger. Räkneutrustning har anskaffats för att kunna mäta cyklandets
omfattning och därmed skapa underlag för framtida prioriteringar.
Under 2009 kommer en översyn och förbättring av skyltningen av
cykelvägarna att ske.
Tekniska förvaltningens ambition är att under 2009 projektanställa en person
med uppdrag att utreda och lägga förslag till prioriterade åtgärder med
utgångspunkt från standard, tillgänglighet och säkerhet det vill säga i
huvudsak i enlighet med motionens innehåll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 57,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Günter Dessin (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kulturnämnden
Akten

2007.615.611

§ 38
Svar på motion om inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29 november 2007 §
172, av Günter Dessin (V). Motionären vill att inkomstrelaterade avgifter
införs på kulturskolan i Karlskrona.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 88 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de kom till samma slutsats
som tidigare, nämligen
• Att förslaget innebär mer administrativt arbete som belastar
verksamheten,
• Att det inte per automatik innebär att fler barn får tillgång till
verksamheten eftersom resurserna är begränsade,
• Att det krävs en utökad administrativ funktion för att behålla
nuvarande elevantal
I kulturskolan nuvarande budget finns inte utrymme för att sänka avgifterna för
vare sig terminsundervisning eller för att hyra instrument.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Günter Dessin (V) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Günter Dessin bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Günter Dessin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
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Tekniska nämnden
Akten

2007.214.315

§ 39
Svar på motion angående anläggning av rastplats
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (SD). Motionären vill att en ny rastplats anläggs nedanför
pestkyrkogården och Tyska Bryggaregården.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 147
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har tidigare haft
ambitionen att anlägga en rastplats på föreslagen plats men har hittills ej
kunnat prioritera detta projekt före andra angelägna investeringsprojekt, men
att förslaget prövas mot andra angelägna investeringar i samband med budget
2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 59,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att motionen anses besvarad, samt
2. att förslaget prövas mot andra angelägna investeringsprojekt i samband
med 2010 års budgetarbete.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.58.823

§ 40
Svar på motion om iordningställande av gångvägar Saltö och Dragsö
samt elbelysning.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 april 2007 § 56, av
Alf Stålborg (SD). Motionären har föreslagit en renovering och
komplettering av gång- och motionsstigarna på Saltö och Dragsö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 146
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anläggande av ny
gång- och cykelväg Saltö Torg- Dragsö är utförd.
Beträffande upprustning av gångstigarna enligt motionen avser tekniska
förvaltningen se över nuvarande standard. Cirkulationsplats på Saltö är
planerad och ingår i investeringsförslag för 2009.
Större arbeten inklusive föreslagen elbelysning ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därmed behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna projekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.120.512

§ 41
Svar på motion angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Glenn Törnström (SD). Motionären vill att en gångbana och ett
övergångsställe byggs i Strömsbergs samhälle samt att hastigheten begränsas
till 30 km/tim vid Strömsbergs skola.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 145
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållare för
aktuell väg (väg 729) är Vägverket. Tekniska förvaltningen har därför
hemställt om Vägverkets yttrande avseende de i motionen föreslagna
åtgärderna. Av Vägverkets yttrande framgår att den begärda
hastighetssänkningen till 30 km/tim infördes våren 2007, att begäran om
övergångsställe avslås och att utbyggnad av gångbana ej kan prioriteras .
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 61,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.309.510

§ 42
Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006 § 79, av
Lennart Hansson (C). Motionären vill att trafiksituationen i Rödeby tätort
utreds med syfte att såväl höja trafiksäkerheten som att minska trafikens
miljöbelastning, att gång- och cykelvägar anläggs för att säkra framförallt
skolbarnens väg till och från skolan, samt att en estetiskt attraktiv trafikmiljö
utformas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att väghållningen inom
Rödeby tätort är uppdelad på flera väghållare. Vägverket och kommunen
svarar för de större vägarna samt kommunen även för de vägar som formellt
tillhör den så kallade ”vilande Rödeby vägföreningen”. En pågående
förrättning avser att aktivera vägföreningen och återföra väghållningen till
vägföreningen samtidigt som denna ombildas i enlighet med nyare
lagstiftning. Det samlade sektorsansvaret för planeringen inom Rödeby
samhälle anser tekniska förvaltningen åligger Vägverket.
Tekniska förvaltningen har hemställt om Vägverkets synpunkter på ärendet.
Vägverket har den 18 september 2008 avgett yttrande.
Kommunens insatser under perioden med kommunalt underhåll har varit
normalt beläggningsunderhåll inom tilldelade budgetramar. Därutöver har
Mörtövägen förbättrats för ca 1,0 mkr. I kommunens budgetplan 2009-2011
föreslås 1,0 mkr år 2010 för utökad gång- och cykelväg längs Stationsvägen.
Ytterligare åtgärder inom Rödeby samhälle bör anstå tills
vägföreningsbildningen är klar och planeringen kan då lämpligen ske i
samverkan mellan vägverk, kommun och vägförening.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 62,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.97.512

§ 43
Svar på medborgarförslag: Ta bort ena gångbanan på bron över
Lyckebyån vid fallet, nya övergångsställen och inför 30 km/tim.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars
2007, § 31 av Carl Carlsson. Förslaget är att ta bort den smala gångbanan på
ena sidan av bron över Lyckebyån vid fallet. Lägg ett nytt övergångsställe läggs
på vardera sidan av bron och att 30 km/tim införes att gälla på sträckan
Kronotorp – ÖB.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 144
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget om
borttagande av ena gångbanan är ej möjligt då brons konstruktion ej medger
kontinuerlig trafik på nuvarande gångbaneyta. En breddning enligt förslaget
leder istället till ökad hastighet och motverkar också den styreffekt avseende
genomfartstrafik som anges i förslaget.
Beträffande nya övergångsställen kräver dessa också fysiska åtgärder som
förhindrar högre hastighet än 30 km/tim t ex vägbulor. Detta är dock ej
möjligt då sträckan trafikeras av bussar (så kallade busskuddar är här ej
heller lämpligt).
Nuvarande policy avseende 30 km/tim innebär att 30 km/tim endast medges
framför skolor och daghem vilket ej är fallet beträffande förslag om 30
km/tim på vägsträckan Kronotorp – ÖB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 63,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Bo Löfgren (FP) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.485.312

§ 44
Svar på medborgarförslag om cykelväg Rödeby-Telenor Arena
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykelväg från
Rödeby till Telenor Arena Rosenholm, samt att cyklister skiljs från
biltrafiken genom anläggandet av cykelväg från Backabo till Telenor Arena
Rosenholm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 141
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget
Beträffande cykelväg delen Rödeby – Torskors är denna cykelväg sedan
tidigare klar, dels längs Vägverkets vägnät men även på det kommunala
vägnätet fram till Torskors samhälle. Under 2009 beräknas delen Torskors
samhälle – Backabo kunna byggas, med hjälp av statsbidrag, framtill
befintlig cykelväg längs Rosenholmsvägen (fram till Lingonvägen).
Kvarstående del fram till Telenor Arena Rosenholm ingår ej i det
kommunala vägnätet utan ingår i Rosenholmsområdet. Längs denna
vägsträcka är trafiken tillåten endast för behörig trafik, varför det kan anses
vara tillräckligt att cykla i blandtrafik. En eventuell cykelväg längs denna
sträcka beslutas av intressenterna inom Rosenholmsområdet det vill säga
Arenabolaget med flera.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden

2007.467.312

§ 45
Svar på medborgarförslag om att bygga cykelväg på gamla banvallen
mellan Jämjö och Brömsebro.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Roland Andersson. Förslaget är att en cykelväg
iordningställes på den gamla banvallen mellan Jämjö och Brömsebro.
Förslaget motiveras ur trafiksäkerhets, kulturhistoriska och turistiska
synpunkter.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 140
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget berör ej
kommunen som väghållare utan är i första hand en åtgärd som ligger inom
vägverkets ansvarsområde. Tekniska förvaltningen har därför hemställt om
vägverkets synpunkter på förslaget.
Vägverket har yttrat sig i skrivelse daterad den 21 oktober 2008. Av yttrandet
framgår att vägverket planerar bygga om E22 till så kallad 2+1-väg med
mittvajer under 2009 och i samband därmed upprusta banvallen mellan
Fågelmara och Brömsebro för att möjliggöra cykling på denna sträcka.
På sträckan Jämjö – Fågelmara finns Gamla Landsvägen (länsväg 746) som
parallellväg till E22 som bedöms vara lämplig som cykelväg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 65,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.511.512

§ 46
Svar på medborgarförslag och skrivelse angående trafiksituationen på
Norra Smedjegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober
2006, § 151 av Lars Bylander. Förslaget är att man genomför åtgärder för att
minska trafiken och dämpa hastigheten på Norra Smedjegatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 139
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man i samråd med
NTF, byggt om korsningen N Smedjegatan- Ö Köpmansgatan.
Ombyggnaden innebar upphöjning och plattläggning av hela korsningen.
Hastighetsmätningar före och efter ombyggnaden visar att medelhastigheten
har sänkts från ca 30 km/tim till 22 km/tim.
Fortsatt uppföljning av trafiken längs gatan kommer att ske och eventuella
ytterligare åtgärder beror på.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden

2007.486.312

§ 47
Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Dragsö
och Långö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Filip Issal. Förslaget är att det anläggs en cykel- och gångväg
med bro från Dragsö till Långö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 138
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget innebär att
en gång- och cykelväg byggs över Dragsö camping via Högaholm till
Ingenjörsgatan på Långö. Detta förutsätter att ny detaljplan upprättas, att
överenskommelse kan ske med ägaren till Dragsö camping samt att två broar
byggs (delen Dragsö-Högaholm samt Högaholm-Långö). Totala brolängder
uppgår då till ca 200 m varav en bro måste medge passage för större båtar
(till exempel skärgårdstrafiken). Kostnaderna bedöms till totalt ca 16 mkr
exklusive plankostnad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.28.312

§ 48
Svar på medborgarförslag om att bygg en gång- och cykelbro mellan
Hästö (Skanstorget) och Gullberna Park.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Magnus Petersson. Förslaget är att en gång- och cykelbro byggs
mellan Hästö och Gullberna Park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 137
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Frågan om
rubricerade gång- och cykelbro har tidigare varit aktuell i samband med
detaljplanearbetet för exploatering av Gullberna Park, men reaktionerna från
de boende på Hästö var negativa och broförslaget togs då bort ur planen.
Därmed kräver förslaget om ny gc-bro en detaljplane- ändring.
Beträffande kostnader för bro och anslutande vägar bedöms kostnaden till ca
8 mkr, kostnader som ej ryms inom nuvarande budgetramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 68
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Teniska nämnden
Akten

2006.639.510

§ 49
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari
2007, § 5 av Tanja Rebel. Förslaget är att man får tillbaka spårvagnarna eller
om detta ej är möjligt av ekonomiska skäl att man
kör med små miljövänliga bussar i en åtta runt staden. Vidare att de som
lämnar bilen vid stadens entré åker gratis med bussen. Skrivelsen innehåller
även förslag om gratis cyklar på prov och att fler gångstråk anläggs, till att
börja med på Borgmästaregatan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 136
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att återinförande av
spårvagnar bedöms ej vara ekonomiskt möjligt för närvarande. Beträffande
minibussar i en ringled på Trossö pågår för närvarande en utredning och
eventuellt kan ett första steg vara att linje 1 körs runt Trossö 2009. Huruvida
en fortsättning med minibussar kan bli aktuellt får den pågående utredningen
visa och även frågan om dessa skall vara gratis.
Förslaget om lånecyklar (på prov) har tidigare prövats via turistbyrån. Bör
kunna prövas igen, men innan så sker bör utredas hur detta skall ske, på vilka
villkor och vilken förvaltning som skall ansvara för administration m m.
Även erfarenheter bör hämtas in från andra kommuner .
Beträffande förslag om flera gångstråk på Trossö så har under 2008
Borgmästaregatan och del av Ronnebygatan (delen N Smedjegatan Drottninggatan) stängts av respektive begränsats för biltrafik. Därutöver har
även del av Stortorget stängts av för biltrafik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 69
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2006.459.512

§ 50
Svar på medborgarförslag: Planskilj tåg- och vägtrafik vid Bergåsa
station.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, § 135 av Mattias Arvmyren. Förslaget är en sänkning av
järnvägsspåret vid Bergåsa tågstation för att därigenom ge utrymme för att få
plats med gång- och cykelbanor, busshållplatser och en rondell samt plats för
dubbla järnvägsspår om det anses behövas.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 135
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en sänkning av
järnvägsspåret är tekniskt möjligt, men kostnaderna härför
bedöms i nuvarande ekonomiska läge ej vara genomförbart. Därtill kommer
kostnader för ombyggnad av tågstation, nya hållplatser, cykelbanor och
föreslagen cirkulationsplats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 70
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.605.866

§ 51
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i
Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008, § 93 av Jan Björkman. Förslaget är att göra en utsmyckning av
rondellen vid Rosenholm, gärna utformat av en konstnär.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2008, § 134
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att ansvarig väghållare
inklusive rondell är ej kommunen. Nämnden föreslår därför att förslaget
överlämnas till berörd väghållare, Vägverket för fortsatt handläggning, i
samråd med kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2009, § 71
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 52
Frågor
1. Christina Mattissons (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson med hänvisning till prognostiserade skatteintäkter utifrån SKL:s
prognos, om detta är ett ansvarsfullt sätt att leda kommunen.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
2. Patrik Hansson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson om frågan kommer om skolinvesteringar och skolstrukturen i Tullen
och Wämö området att prövas av genomförandegruppen.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
3. Christina Mattissons (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson om kulturnämndens beslut att sänka stödet till studieförbunden
stämmer överens med vår budgetöverenskommelse för 2009.
Karl-Gösta Svenson (M) svarar.
4. Patrik Hansson (S) frågar idrotts- och fritidsnämndens ordförande Camilla
Brunsberg (M) om ryktet är sant tycker Camilla Brunsberg då att det är en
tillfredsställande ordning av idrotts- och fritidsnämnden inte har någon
budget det första kvartalet 2009.
Camilla Brunnsberg (M) svarar.
_________
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Akten

2009.137.020

§ 53
Svar på interpellation om ofrivilliga timanställningar.
Interpellation den 13 februari 2009 till kommunstyrelsens ordförande KarlGösta Svenson från Christina Mattisson (S).
Karl-Gösta Svenson (M) har den 24 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva Strömqvist (s)
__________
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Akten

2009.138.611

§ 54
Svar på interpellation om andelen förskollärare inom förskolan.
Interpellation den 13 februari 2009 till barn- och ungdomsnämndens Jan-Olof
Petersson från Patrik Hansson (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har den 25 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Eva Strömqvist (s)
__________

26 mars 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars
2009.
§ 55 Avsägelser
§ 56

Kommunala val.

§ 57

Anmälningsärenden.

§ 58

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 59

Inkommen interpellation.

§ 60

Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.

§ 61

Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet för gymnasiesärskola och särvux.

§ 62

Förvärv av fastigheten MO 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona kommun.

§ 63

Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun.

§ 64

Ändring av revers mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona Moderbolag.

§ 65

Nya bestämmelser för använande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA).

§ 66

Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk.

§ 67

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag.

§ 68

Svar på motion om kommunal förskola på Verkö.

§ 69

Svar på motion om satsning på fler skolor och förskolor med Grön flagg.

§ 70

Svar på motion om lönesättning för högre chefer.

§ 71

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.

§ 72

Svar på medborgarförslag om att bygga cykel- och gångbroar mellan Karlskronas öar.

§ 73

Svar på medborgarförslag om att bredda Spårgatan, delen Norra Smedjegatan
-Arvid Nilssonsgatan, eller inför parkeringsförbud på sträckan.

§ 74

Svar på medborgarförslag om mötesplatser utomhus med aktiviteter för äldre invånare.

§ 75

Svar på medborgarförslag om att ta bort biltrafiken runt Hoglands Park, dubbelrikta
för busstrafiken på Landbrogatan och gör gågata längs N Kungsgatan.

§ 76

Svar på interpellation om att införa mobila vallokaler

26 mars 2009

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 26 mars 2009, kl.14.00- 16.10

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S) 14.00-16.05 §§ 55-del av 76
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Hammad Abuisefan (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Sune Johansson (S) 14.00-16.05 §§ 55-del av 76
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ljungberg (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP) kl 14.00-15.30 §§ 55-67
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C) kl 14.40-16.10 §§ 66-76
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
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Ingrid Hermansson (C)
Sofia Bothorp (MP) kl 15.45-16.10 §§ 71-76
Marcel Abedini (MP) KL 14.00-15.55 §§ 55-del av 76
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD) 14.00-16.05 §§ 55-del av 76
Alf Stålborg (SD)
Glenn Törnström (SD) kl 14.00-15.55 §§ 55-del av 76
Per Henriksson (SD)
Kurt Pettersson (SD) kl 14.00-15.55 §§ 55-del av 76
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Ulla Ohlsson (S)
Rosita Persson (S)
Birger Wernersson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rikard Jönsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Walla Carlsson (S)
Eva Öhman (S)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Bo Löfgren (FP)
Lena Hjorth (FP)
Nicole Carlbäck (FP) kl 15.30-16.10 §§ 68-76
Pernilla Persson (C) kl 14.00-14.40 §§ 55-65
Ulla Berg (SD)
Inger Åkesson (KD)
José Espinoza (MP) 14.00-15.55 §§ 55-del av 76
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Roland Löfvenberg (M)
Nicole Carlbäck (FP) kl 14.00-15.30
Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C)
Camilla Persson (V)

tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson-Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Jan-Anders Lindfors (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 2 april 2009, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 55-76
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Anders Lindfors
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 2 april 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 55
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ann-Louise Rosell (S) har i skrivelse daterad den 6 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Peter Graucob (M) har i skrivelse daterad den 18 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Lena Hjorth (FP) har i skrivelse daterad den 20 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som 1:e vice ordförande i handikappnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 56
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud ekonomichef Mats Svensson
Ersättare ombud Kent Lewén (FP)
_____
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Akterna

8

2009.200.007
2009.171.701

§ 57
Anmälningsärende.
1. Revisionen, uppföljning av tidigare granskningar.
2. Vårdförbundet, granskning av handkassor och uppföljning av granskningar.
3. Vårdförbundet, granskning avseende hantering av privata medel.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

26 mars 2009

Akterna

9

2009.229.024
2009.254.141
2009.255.821

§ 58
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om att sänka ersättningarna till förtroendevalda i
Karlskrona kommun när kommunen går med underskott, av Filip Issal.
2. Motion om KarlskronaPasset- ditt frikort till Karlskrona, av Patrik
Hansson (S).
3. Motion om borttagande av räcke i Telenor Arena, av Patrik Hansson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motioner och medborgarförslag till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

26 mars 2009

Aktern

10

2009.259.014

§ 59
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson (KD) om framtida
utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och planerad ny
trafikplats Lösen, av Bo Löfgren (FP).
________

26 mars 2009

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

11

2009.155.042

§ 60
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 2 mars 2009
lämnat yttrande och förslag till bokslutsdispositioner i samband med bokslut
för år 2008.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 93, för
egen del beslutat
1. att godkänna bokslutet för år 2008 och överlämna detta till kommunens
revisorer, samt
2. att beslut om överföring av investeringsmedel tas av kommunstyrelsen
först efter bokslutsberedningen den 24:e och 25:e mars 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 93,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslagen till bokslutsdispositioner enligt nedan:
Barn – och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 1,7 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Av den positiva avvikelsen om 1,7 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
barn- och ungdomsnämnden.
Handikappnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en negativ avvikelse från budget med -3,4
mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen med -3,4 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
handkappnämnden.
Idrotts- och fritidsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition
Den positiva avvikelsen med 0,3 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
idrotts- och fritidsnämnden.
Forts

26 mars 2009

12

§ 60 forts
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.
Kulturnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 0,1 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen om 0,1 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
kulturnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten exkl bostadsanpassningsbidrag en
positiv avvikelse om 0,4 mkr.
För bostadsanpassningsbidrag redovisas en negativ avvikelse om -0,1 mkr.
Eftersom kostnaderna för detta bidrag endast till mindre del kan påverkas,
omfattas detta anslag inte av principerna för överföring av över- eller
underskott.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 0,4 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
miljö- och byggnadsnämnden.
Den negativa avvikelsen för bostadsanpassningsbidrag om -0,1 mkr föreslås
täckas av kommunkassan i sin helhet.
Socialnämnden
Nämnden redovisar för verksamheten individ och familjeomsorg exkl
socialbidrag en negativ avvikelse om -8,2 mkr.
För socialbidrag redovisas en negativ avvikelse om –6,5 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen för verksamheten individ och familjeomsorg om
-8,2 mkr balanseras i ny räkning hos socialnämnden.
Den negativa avvikelsen för socialbidrag om -6,5 mkr föreslås täckas av
kommunkassan.
Tekniska nämnden
Sammantaget redovisar tekniska nämnden en negativ avvikelse mot budget
med -0,1 mkr
Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)
Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar sammantaget en
negativ avvikelse om –0,6 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den negativa avvikelsen om -0,6 mkr för tekniska nämnden skattefinansierad
verksamhet föreslås balanseras i ny räckning hos tekniska nämnden.
Forts

26 mars 2009
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§ 60 forts
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.
Tekniska nämnden (avgiftsfinansierad verksamhet)
Nämndens avgiftsfinansierade verksamhet redovisar sammantaget ett positivt
resultatutfall om 0,5 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Det positiva utfallet med 0,5 mkr föreslås balanseras i ny räkning hos
tekniska nämnden.
Utbildningsnämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 1,3 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen skall balanseras i ny räkning hos
utbildningsnämnden.
Äldrenämnden
Nämnden redovisar sammantaget en positiv avvikelse om 3,1 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen föreslås balanseras i ny räkning hos äldrenämnden.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt vissa nämnder
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsförvaltningen
jämte dess olika verksamhetsområden (inkl projekt) samt vissa mindre
nämnder utvisar positiva avvikelser från budgeten med totalt 7,2 mkr.
Förslag till bokslutsdisposition:
Den positiva avvikelsen med 7,2 mkr föreslås återföras till kommunkassan i
sin helhet.
Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009

Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

14

2008.597.617

§ 61
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 juni 2008 § 62
hemställt åt kommunstyrelsen att besluta att överföra huvudmannaskapet för
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxenutbildning från Barn
och ungdomsnämnden till utbildningsnämnden med full verkan från och med
1 januari 2009, att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen, under hösten 2008 förbereder denna övergång,
samt att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra
erforderliga ramjusteringar.
Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens allmänna utskott den 5
augusti 2008 § 57 för att invänta utbildningsnämndens beslut, samt att
ärendet skulle kompletteras med hur dialogen har förts med berörda
föräldrar.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 15 oktober 2008 § 60,
beslutat att ställa sig positiv till förslaget att flytta den organisatoriska
tillhörigheten för gymnasiesärskolan och särvux till utbildningsnämndens
ansvarsområde.
Förvaltningschef Bodil Karsvall och förvaltningschef Göran Palmér har i
skrivelse daterad 2 februari 2009 redogjort för hur dialogen har förts med
berörda föräldrar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 94,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxenutbildning från barn och ungdomsnämnden till
utbildningsnämnden med full verkan från och med 1 januari 2009,
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen, förbereder denna övergång, samt
3. att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enlighet med ovan.

26 mars 2009
Forts
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§ 61 forts
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar att ärendet återremitteras för
att anställningsförhållandena utreds för personalen.
Bo Löfgren (FP) och Jan-Olof Peterson (FP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____

26 mars 2009

Tekniska nämnden
Äldrenämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

16

2009.150.252

§ 62
Förvärv av fastigheten Mo 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona
kommun.
Mogården är belägen centralt i Rödeby, kartbilaga 1. Landstinget Blekinge
äger fastigheten, men kommunen hyr den av landstinget som vårdbyggnad
för äldrenämndens del
Fastigheten är på 8411 kvm och byggnaden innehåller 4692 kvm vari ingår
bottenplan med 2346 kvm. Befintligt särskilt boende innehåller 37 platser i
form av enkelrum. Årshyran är f.n. 3,7 mkr.
Kommunen har intresse av att på sikt utveckla äldreboendet i Rödeby, men
någon annan lämplig lokalisering är svår att finna i och runt Rödeby.
Landstinget har inget större behov av att ha fastigheten kvar i sin ägo då det
är kommunen som hyr och är huvudman för äldrevården. Mark och
exploatering har med anledning härav förhandlat med landstinget om ett
förvärv av fastigheten. Parterna har enats om en köpeskilling om 6,0 mkr,
vilket är det bokförda värdet.
Fastigheten är förbunden med den närliggande vårdcentralen via en
gångkulvert och landstinget önskar disponera några mindre ytor för terapi,
arbetsträning etc. i souterrängvåningen hyresfritt i 10 år. Detta påverkar inte
kommunens verksamhet, tvärtom.
Fastighetsavdelningen har sammanställt bilagda ekonomiska analys
beträffande köp av Mogården, bilaga 2. I korthet framgår det av analysen att
kommunen gör en besparing vid ett förvärv med ca 1,1 mkr/år och en
köpeskilling på 6,0 mkr. Vid en om- och tillbyggnad av Mogården är det
kostnadsneutralt med en nybyggnad. Avsikten är under rådande ekonomiska
omständigheter driva verksamheten med nuvarande standard under
ytterligare 5-6 år.
Landstingsfullmäktige behandlar försäljningen vid sitt sammanträde i maj
varför tillträde är satt till den 30 juni 2009. Landstingsstyrelsen tillstyrkte
försäljningen vid sitt sammanträde 2009-02-06. I övrigt sker förvärvet på
sedvanliga villkor.
Forts

26 mars 2009
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§ 62 forts
Förvärv av fastigheten Mo 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona
kommun.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 6 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förvärva fastigheten Mo 1:47 för 6 000 000 kronor av Landstinget
Blekinge samt
2. att köpet finansieras dels genom i anspråkstagande av
kommunfullmäktiges investeringsreserv med 4 400 000 kronor dels genom
nyupplåning av resterande 1 600 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009

Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

18

2009.151.252

§ 63
Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun.
Landstinget Blekinge äger fastigheten Blåvingen 1, tidigare Habiliteringen,
uppe i Bergåsa.
Landstingets verksamhet i fastigheten är numera flyttad och den behövs ej
längre för någon av deras verksamheter. Fastigheten är välbelägen i Bergåsa
intill idrottsplatsen och det område som är påtänkt som ett
utvecklingsområde i nordöstra Bergåsa.
Tomten är på 3551 kvm och är i gällande detaljplan avsedd för allmänt
ändamål, A-område. Huvudbyggnaden är ursprungligen uppförd 1952 samt
ombyggd 1982 för verksamhetsanpassning till omsorgsverksamheten.
Lägenhetsytan är ca 1680 kvm. Fastigheten är taxerad som specialenhet,
vårdbyggnad och därmed undantagen fastighetsskatt.
Handikappnämnden/förvaltningen har stort behov av att etablera ny
korttidsverksamhet med de krav som verksamheten ställer på kombinationen
av fritidsutrymme både inom- och utomhus, övernattningsmöjligheter etc.
Handikapps syn på ett nytt korttidsboende berörande ett köp av Blåvingen 1
framgår av bilagda skrivelse. De menar att läget och tomten är perfekt ur
deras synpunkt och att de vid en nybyggnation kan lämna fyra villor de har
verksamhet i dag. Deras skrivning talar för sig själv om deras behov och det
angelägna att förvärva fastigheten ur deras synpunkt.
Utöver ovanstående kan påpekas fastighetens strategiska läge vid en
utveckling av det i ÖPL´n utpekade utvecklingsområdet för nya bostäder i
Västra Mark, norr om Blåvingen 1. Fastigheten är en nyckelfastighet vad
gäller åtkomst av utvecklingsområdet och tillräckligt stor för att utveckla för
annat ändamål eller i kombination med en nybyggnad för handikapps behov
och övrig exploatering. Bara ur den aspekten borde den ingå i kommunens
markreserv.
Mark och exploatering har förhandlat med landstinget om ett förvärv av
Blåvingen 1 och parterna har enats om en köpeskilling om 1,5 miljoner.
Landstingsfullmäktige behandlar försäljningen vid sitt sammanträde i maj
varför tillträde är satt till den 30 juni 2009. Landstingsstyrelsen tillstyrkte
försäljningen vid sitt sammanträde 16 februari 2009. I övrigt sker förvärvet
på sedvanliga villkor.
Forts
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§ 63 forts
Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 17 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att föreslå kommunfullmäktige att för 1.500.000 kronor förvärva
fastigheten Blåvingen 1 av Landstinget Blekinge samt
2. att föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiera förvärvet av
fastigheten genom att ianspråkta 1.500.000 kr av investeringsreserven.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2009.154.107

§ 64
Ändring av revers mellan Karlskrona Kommun och AB
Karlskrona Moderbolag
AB Karlskrona Moderbolag bildades 1996 och köpte aktierna i
dotterbolagen för 120 mkr av kommunen. Moderbolaget lånade 120 mkr av
Karlskrona kommun för förvärvet. Lånerevers som upprättades har en löptid
på 20 år och gäller tom oktober 2016. Räntan är 11,9% vilket var en
marknadsmässig ränta när lånet togs. Räntan för lånet uppgår till 14,3 mkr
per år (11,9% x 120 mkr). Räntekostnaden i Moderbolaget täcks av att
dotterbolagen lämnar koncernbidrag till Moderbolaget.
Ändrad lagstiftning
I december 2008 beslöts att ändra skattelagstiftningen med verkan från den
1 januari 2009. Ändringen innebär att räntekostnader som avser lån som
tagits för att köpa aktier eller andra ägarandelar inte är skattemässigt
avdragsgill. Syftet med ändringen i lagstiftningen är att stoppa skatteflykt
där räntetransaktioner görs mellan svenska och utländska bolag som har som
syfte att minska bolagets skattekostnad i Sverige. Lagändringen är utformad
så att räntekostnaden hos ett skattepliktigt bolag inte är avdragsgill under
förutsättning att:
1. motsvarande ränteintäkt inte beskattas eftersom mottagaren av
ränteintäkten inte är skyldig att betala skatt och
2. räntekostnaden avser lån i samband med förvärv av aktier (eller andra
ägarandelar).
Aktiebolag är skattskyldigt till inkomstskatt vilket inte kommuner är. Detta
innebär att ändringen av lagstiftningen gäller för lån mellan kommun och
Moderbolag om lånet avser förvärv av aktier. I Karlskronas fall är räntan på
14,3 mkr inte skattemässigt avdragsgill i Moderbolaget.
Ett undantag för ändringen i lagstiftningen är om överlåtelsen av aktierna
motiveras av affärsmässiga skäl. Möjligheten till att Moderbolaget skulle
kunna hävda affärsmässiga skäl bedöms vara små. Den bedömningen görs
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) generellt för kommunernas
skäl till koncernbildning. Öhrlings Price Waterhouse Coopers (ÖPWC) har
gjort sin bedömning utifrån det fullmäktige beslut som avser bildandet av
Forts
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§ 64 forts
Ändring av revers mellan Karlskrona Kommun och AB
Karlskrona Moderbolag
bolagskoncernen i Karlskrona. ÖPWC bedömer också möjligheten till att
hävda affärsmässiga skäl till koncernbildningen som liten.
1. Oförändrad revers
Om man låter reversen vara oförändrad och dotterbolagen lämnar
koncernbidrag motsvarande räntekostnaden innebär det en skattekostnad för
Moderbolaget om 3,8 mkr per år (helårseffekt) (26,3% x 14,3 mkr).
Om man låter reversen vara oförändrad och dotterbolagen inte lämnar
koncernbidrag innebär det att Moderbolaget kommer att ha ett underskott på
14,3 mkr/år. Moderbolagets utdelningsbara medel (fritt eget kapital)
minskar då med 14,3 mkr/år. Möjligheten att ta utdelning från Moderbolaget
utan skattekonsekvenser minskar då med 14,3 mkr/år.
2. Växla internt lån till externt lån
SKL rekommenderar att man löser befintligt lån mellan kommunen och
moderbolaget och att moderbolaget tar ett nytt lån externt (dvs lånar upp
själv på finansmarknaden). Återbetalningen av lånet använder kommunen
till amortering och minskar därmed sin räntekostnad. Tanken är att den lägre
räntekostnaden ersätter den uteblivna ränteintäkten. För Karlskronas del
skulle ett sådant förfarande innebära att kommunen får en lägre räntekostnad
med ca 5 mkr (vid ränta om 4%). Den uteblivna ränteintäkten uppgår till
14,3 mkr. Kommunen skulle således försämra sitt resultat med ca 9 mkr/år
eftersom räntan på reversen är högre än dagens ränteläge. Utdelningen från
Moderbolaget kan höjas med 9 mkr/år för att kompensera
resultatförsämringen. Tom år 2011 kan utdelningen göras utan skatteeffekt.
3. Växla internt lån till externt samt ränteskillnadsersättning
Den befintliga reversen löper till oktober 2016. Kommunen och
moderbolaget skulle kunna avtala att moderbolaget ska betala
ränteskillnadsersättning till kommunen för den tid som återstår av reversen.
Ränteskillnaden är då skillnaden mellan 11,9% i reversen och kommunens
räntekostnad. Kommunen kompenseras då för skillnaden på 9 mkr/år om
moderbolaget lägger om lånet externt. Kommunen får då
ränteskillnadsersättningen som en engångspost för återstående tid av
reversen. Ränteskillnadsersättning uppgår till ca 63 mkr (9 mkr/år * 7 år).
Moderbolaget skulle då betala 183 mkr för lösen av reversen om 120 mkr.
Kommunen amorterar då 183 mkr och får ytterligare ca 2 mkr i lägre
räntekostnad.
Kommunen får (per år):
• 9 mkr i ränteskillnadsersättning

•
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7 mkr i lägre räntekostnad om amortering görs med 183 mkr
(183x4%)
Forts

22

§ 64 forts
Ändring av revers mellan Karlskrona Kommun och AB
Karlskrona Moderbolag
Moderbolaget betalar förutom de 9 mkr/år till kommunen även en extern
ränta om ca 9 mkr (183 mkr x 5%). Ränteskillnadsersättningen omfattas då
av den ändrade lagstiftningen och är inte avdragsgill dvs moderbolaget får
betala skatt på denna ca 2 mkr/år. (Alternativt kan moderbolaget avstå från
koncernbidrag och därmed inte få någon skattekostnad. Moderbolaget får då
ett negativt resultat om 9 mkr/år som gör att utdelningsbara medel (fritt eget
kapital) i moderbolaget minskar)
Slutsats
Alternativen ovan kan sammanfattas så här
1. Oförändrad revers: moderbolaget kommer att betala 4 mkr/år i skatt,
kommunens intäkt är 14 mkr och moderbolagets kostnad 18 mkr.
2. Lägga om lån från internt till externt: kommunens får en negativ
resultatpåverkan om 9 mkr/år, moderbolagets kostnad sänks till 6 mkr. Extra
utdelning kan göras med 9 mkr/år utan skatteeffekt fram tom år 2011.
3. Lägga om lån från internt till externt samt ränteskillnadsersättning:
moderbolaget får en kostnad om 20 mkr (9 ränteskillnad + 9 ränta externt +
2 skatt) jämfört med dagens 14,3 mkr. Kommunen får en intäkt om 16 mkr.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 10 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 97,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att reversen mellan Karlskrona kommun och AB Karlskrona Moderbolag
ska upphöra, samt
2.att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att teckna nytt lån hos extern
långivare med motsvarande belopp som ursprunglig revers.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
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2008.673.614

§ 65
Förlag till nya allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 7, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar att de nya allmänna bestämmelserna för
användande av Karlskrona kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA).
Anledningen till bestämmelserna är ny lagstiftning från den 1 januari 2007.
Då infördes en ny lag som heter: Lagen om allmänna vattentjänster
2006:412. Den ersatte den gamla VA-lagen från 1970 som nuvarande ABVA
är baserad på. Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett
textförlag till ny ABVA som följer lagen om allmänna vattentjänster vilket
Karlskrona kommun följer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 98,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att besluta om att de nya allmänna bestämmelserna för användande av
Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
ska gälla från och med det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2008.791.050

§ 66
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Vd för Affärsverken Jan Svensson föredrar ärendet.
Affärsverken AB har sedan 1990 bedrivit utbygganden av fjärrvärme i
Karlskrona. För produktion av fjärrvärme har två större
produktionsanläggningar uppförts, dels 1994 med värmeverk Väster Udd och
dels 2001 med värmeverk Gullberna. Dessutom driver Affärsverken ett
mindre antal närvärmeanläggningar bl.a. i Rödeby, på Sturkö, och i Torskors.
Produktionsanläggningarna är utnyttjade så långt det går och behov av
ytterligare produktion föreligger. Satsningen på ett utbyggt fjärrvärmenät i
Karlskrona, som hade stora miljöföretecken när beslutets togs 1990, har visat
sig vara Karlskrona kommuns största miljöinvestering genom tiderna..
Mätningar av luftkvalitén har visat att utsläppsnivån kraftigt minskat i
Karlskrona tätort.
Affärsverkens styrelse tog 28 januari 2001 beslut att uppdra till VD
genomföra en förstudie för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen samt
uppförandet av ny produktionsanläggning och i samband med utredningen
även ta med frågan om samtidig el-generering.
Förstudien, daterad juli 2004, innehåller ett stort material och beskriver en
föreslagen handlingslinje och bolagets utbyggnad inom affärsområde Värme.
Förstudien har behandlats och godkänts i Affärsverkens styrelse 26
november 2004 och i AB Karlskrona Moderbolag 26 april 2007 och ligger
helt i linje med antagen energiplan för Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslut den 26 april 2007 § 59, utmynnade i ett uppdrag
åt Affärsverken:
Att återkomma med etappvis utbyggnad av produktionsanläggningen samt att
etapp I skulle eldas med biobränslen samt förses med el-generering,
Att finansieringsalternativen skulle utredas,
Att Affärsverken AB skulle inhämta igångsättningstillstånd när anbud
kommit in, samt
Att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för
Rödeby samhälle särskild skulle beaktas.
Satsningen skulle även bli en del i Karlskrona kommuns ambitioner att
minska oljeberoendet i kommunen och uppfylla målsättningarna som finns i
Energiplan 2006. Målsättningen är att samtliga flerfamiljsfastigheter år 2020
värms med förnybar energi.
Forts
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§ 66 forts
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Affärsverken har sedan kommunfullmäktige beslut arbetat fram ett
upphandlingsdokument och under januari 2009 har anbud inkommit. Vid
sammanställningen har investeringsvolymen för etapp I av kraftvärmeverk
Karlskrona stannat vid 750 mkr. Slutförhandlingar med entreprenörerna
beräknas avslutas under april 2009.
Att investera i infrastruktur, vilket ett kraftvärmeverk kan räknas till, har en
mycket gynnsam påverkan på sysselsättningen i regionen. Med en beräknad
byggtid av tre år har den totala sysselsättningen beräknats till 85 manår,
vilket tillför regionen ett bra tillskott i nuvarande arbetsmarknadssituation.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera
ärendet med beskrivning av effekten av den större ackumulatortanken och att
se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Lars Hildingsson (S) och Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Karl-Gösta
Svenssons återremissyrkande.
Günter Dessin (V) yrkar att ärendet återremitteras för att se vad som händer
med miljön vid förbränning av biooljor, samt vad kostar en kombipanna för
flis, UBF.
Bo Löfgren (FP) och Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Därefter ställer ordförande proposition på Karl-Gösta Svenssons skäl till
återremissen mot Günter Dessins skäl till återremissen. Kommunfullmäktige
beslutar att ärendet återremitteras enligt Karl-Gösta Svensons yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras, för att komplettera ärendet med beskrivning av
effekten av den större ackumulatortanken och att se hur det finansiella
låneutrymmet påverkas.
_______
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2009.134.004

§ 67
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 februari 2009.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 11 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 100,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Christina Mattisson (S) och Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2008.526.611

§ 68
Svar på motion om kommunal förskola
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2008 § 80, av
Patrik Hansson (S). Motionären har föreslagit att uppdra åt barn- och
ungdomsnämnden att omgående starta en kommunal förskola på Verkö.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009 § 9,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med
förslaget omkring skolstrukturen i Lyckebyområdet finns också
förslag på en kommunal förskola på Verkö, varigenom motionärens
intentioner behandlas och beslutas i detta ärende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 101,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
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2008.738.611

§ 69
Svar på motion om satsning på fler skolor och förskolor med Grön flagg.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 juni 2008 § 93, av
Jeanette Petersson (S), Roland Andreasson (S) och Lisbeth Bengtsson (S).
Motionärerna har föreslagit att kommunfullmäktige ger barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att verka i motionens anda, samt att barn- och
ungdomsnämnden reserverar lämpligt belopp i sin internbudget för år 2009
och 2010.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009 § 7,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att arbetet med
miljöfrågor och hållbar utveckling är mycket angelägna i arbetet med
barn och ungdomar i Karlskrona kommun. Metoderna kring hur man väljer
är däremot olika beroende på varje skolas profilering och viljeinriktning.
Detta arbete styrks och är väl uttalat redan idag i t ex kursplaner och
Karlskrona kommuns skolplan. För att stimulera skolor och förskolor att än
mer lyfta fram arbetet med hållbar utveckling, inte nödvändigtvis Grön Flagg
anser förvaltningen att det i första hand inte är en ekonomisk ersättning som
kan stimulera detta arbete utan mer att genom förvaltningsledning mot
rektorer visa på det viktiga i detta arbete och aktualisera och tydliggöra den
politiska viljeinriktningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 102,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att verka i motionens anda,
samt
2. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att återkomma till barnoch ungdomsnämnden med en redovisning kring hur förvaltningen arbetar
med hållbar utveckling.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2006.39.024

§ 70
Svar på motion angående lönesättning för högre chefer.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4, av
Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att en
kompensationskommitté inrättas. Denna kommitté ska vara sammansatt av
representanter från fullmäktiges partier. Den ska granska och godkänna alla
anställningsavtal med förvaltnings- och bolagschefer innan de signeras av
kommunens företrädare.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 16 februari 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att påståendet att
Karlskrona kommun skulle ha en hög lönenivå för högre chefer stämmer inte
med den bild som vi har fått fram vid olika lönejämförelser. En jämförelse av
löner på förvaltningschefsnivå och motsvarande inom 3KVH och med andra
kommuner i landet visar att Karlskrona kommun har en förhållandevis låg
lönenivå för högre chefstjänster. Denna bild bekräftas också av
lönejämförelser som gjorts via media och av de rekryteringsbolag Karlskrona
kommun har använt vid bl a förvaltningschefstillsättningar.
Vidare påstår motionären att det finns förmånliga pensionsavtal för högre
chefer i Karlskrona kommun. Några sådana avtal skrivs inte längre. Däremot
arbetar Karlskrona kommun just nu med ett omställningsprogram som
erbjuder medarbetare att gå i pension vid 62 års ålder till en nivå på 75%
fram till ordinarie pensionsålder förutsatt att tjänsten kan dras in eller ersättas
med annan medarbetare vars tjänst kan dras in. Detta är ett generöst
erbjudande och projektet kommer att pågå under 3 år som ett led i arbetet
med att komma tillrätta med kostnadsnivån inom Karlskrona kommun.
Att utifrån dessa förutsättningar tillsätta en kompensationskommitté som ska
granska och godkänna alla anställningsavtal med förvaltnings- och
bolagschefer bedöms inte vara aktuellt. Dels är påståendena ang lönenivå och
pensionsavtal inte underbyggda med fakta, dels görs en granskning av
förvaltningschefers avtal via kommunstyrelsen som idag har uppdraget att
anställa förvaltningschefer. Vidare finns en personaldelegation vars uppdrag
är att säkerställa att Karlskrona kommun för en sund och avtalsenlig
lönepolitik och denna delegation består av representanter från fullmäktiges
partier.
Forts
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§ 70 forts
Svar på motion angående lönesättning för högre chefer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 103,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till motionen.
Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Marcel Abedini (MP) yrkar bifall till motionen.
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Marcel Abedini (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
______
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2006.35.512

§ 71
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari
2006, § 4 av Magnus Jönsson. Förslaget är att det föreslås en alternativ
lösning av busstrafiken på Trossö, gågata på Borgmästaregatan, samt
enkelriktning runt Hoglands park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 9 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att 2008 § 53 innehåller till
viss del samma synpunkter det vill säga busstrafik i
en ringled runt Trossö och Borgmästaregatan som gågata. Utredning pågår
om en ringled för bussar runt Trossö men är en fråga för trafikhuvudmannen
(Blekingetrafiken). Gågata längs Borgmästaregatan är genomförd 2008, men
kan utvecklas ytterligare.
Beträffande trafikmiljön runt Hoglands park planeras för dubbelriktning av
Landbrogatan och N Kungsgatan 2009, medan Parkgatan kvarstår som idag
med undantag för dubbelriktad busstrafik. Huvudmannen för
kollektivtrafiken ges därmed möjlighet att angöra med bussar längs
Parkgatan utan intrång i Hoglands park. Dagens trafikproblem utanför
”Kronan” och Ronnebygatan beräknas därmed upphöra då färre bussar angör
hållplats ”Kronan”.
Förslag om förändrad företrädesplikt i korsningen Ö Vittusgatan/N
Kungsgatan anser tekniska förvaltningen ej vara lämpligt då i princip all
trafik på Trossö styrs av högerregeln med undantag av väjning för trafik på
huvudled.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 104,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009
Tekniska nämnden
Akten

32

2008.136.312

§ 72
Svar på medborgarförslag om att bygga cykel- och gångbroar mellan
Karlskronas öar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Joachim Nilsson. Förslaget är att planera och bygg cykel- och
gångbroar mellan Karlskronas öar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 10 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de förslagna broarna
omfattar ca 3 km broar och ca 1,5 km anslutningsvägar.
Då vissa broar, enligt förslaget, korsar båtleder måste dessa broar byggas
med segelfria höjder, vilket betyder väsentligt högre kostnader än övriga
broar. Även anslutningsvägar på öarna ger högre kostnader än normalt.
Totalt bedöms kostnaderna uppgå till ca 200-250 mkr.
Tekniska förvaltningens bedömning är att förslaget ej är ekonomiskt möjligt
att genomföra i nuläget, men i ett längre perspektiv kan kanske någon
enstaka av de förslagna broarna kunna byggas om förslaget då kan prioriteras
i förhållande till andra angelägna projekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 105,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009
Tekniska nämnden
Akten

33

2008.4.512

§ 73
Svar på medborgarförslag om att bredda Spårgatan, delen Norra
Smedjegatan- Arvid Nilssonsgatan, eller inför parkeringsförbud på
sträckan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Reinhold Sehlin. Förslaget är att bredda Spårgatan mellan
Norra Smedjegatan-Arvid Nilssonsgatan, eller inför parkering förbjuden på
sträckan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 12 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Förvaltningen anser i
dagsläget att en breddning av gatan inte är aktuell då kostnaderna för detta
inte motsvarar den eventuella nyttan det skulle medföra i utökad
parkeringsyta och avser vidare att inom en snar framtid införa
parkeringsförbud på sträckan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 106,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009
Tekniska nämnden
Akten

34

2007.418.282

§ 74
Svar på medborgarförslag om mötesplatser utomhus med aktiviteter för
äldre invånare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 augusti
2007, § 115 av Thomas Berg. Förslaget är att det anläggs en mötesplatser
utomhus med aktiviteter för äldre invånare.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 13 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Av skrivelsen framgår att
Marinen har genomfört en arkitekttävling för framtida utformning av
Amiralitetsparkens södra del (delen Högvakten–Alamedan/Amiralitetsgatan).
Planering pågår inom kommunen för utformning av Amiralitetsparkens norra
del. Skisser som framtagits redovisar bland annat en boulebana på den i
medborgarförslaget angivna platsen. Ytterligare åtgärder för olika aktiviteter
mm i parken kommer att bearbetas i den fortsatta planeringen varvid de i
medborgarförslaget föreslagna åtgärderna kommer att beaktas. Vilka
åtgärder som kommer att genomföras, eller tidpunkten för dessa, kan inte
besvaras i nuläget men kommer att behandlas i kommande budgetarbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 107,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009
Tekniska nämnden
Akten

35

2008.137.511

§ 75
Svar på medborgarförslag om att ta bort biltrafiken runt Hoglands
park, dubbelrikta för busstrafiken på Landbrogatan och gör gågata
längs N Kungsgatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Joachim Nilsson. Förslaget är att ta bort biltrafiken runt
Hoglandspark, låt busstrafiken gå dubbelriktat på västra vägen
(Landbrogatan) och gör gågata av den östra vägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 januari 2009, § 11 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Utredning pågår avseende
Hoglands Parks framtida utformning det vill säga en omgestaltning av parken
i syfte att förnya men också förbättra miljön. Utredningen kommer även
föreslå åtgärder i anslutning till parken för att ge bättre förutsättningar för
uteserveringar mm.
Beträffande trafiken runt Hoglands Park kommer Landbrogatan och
N Kungsgatan att dubbelriktas för trafik 2009 medan Parkgatan även i
fortsättningen kommer att vara enkelriktad för biltrafik. Bussangöring
kommer att anordnas längs Parkgatans norra sida. Bussarna kommer därmed
att angöra Parkgatan från N Kungsgatan och köra vidare norrut längs
Landbrogatan. Även dessa åtgärder bedöms ge positiva miljöeffekter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 108,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 mars 2009

Akten

36

2009.136.111

§ 76
Svar på interpellation om att införa mobila vallokaler.
Interpellation ställdes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari 2009,
§27, till valnämndens ordförande Birgitta Gamelius från Magnus Johansson
(S). Ärendet bordlades.
Birgitta Gamelius (M) har den 24 februari 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (FP)
__________

23 april 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april
2009.
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Information om vägprojekt E 22
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Kommunala val.

§ 80

Anmälningsärenden.

§ 81

Inkomna motioner och medborgarförslag.
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Inkomna interpellationer.

§ 83

Årsredovisning år 2008 för Karlskrona kommun.

§ 84

Revisionsberättelse år 2008 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

§ 85

Revisionsberättelse år 2008 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.

§ 86

Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och folkölsförsäljning i Karlskrona
kommun.

§ 87 Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan.
§ 88

Budget – och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona kommun.

§ 89

Revidering av investeringsprojekt elektronisk handel.

§ 90

Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och särvux.

§ 91

Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.

§ 92

Svar på motion om att bygga mer i trä.

§ 93

Svar på motion om utannonsering av lediga befattningar.

§ 94

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.

§ 95

Svar på medborgarförslag om vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet i Karlskrona.

§ 96

Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.

§ 97

Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.

23 april 2009

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 23 april 2009, kl.13.30-17.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S) kl 13.30-17.00 §§ 77-88
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Hammad Abuisefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S) kl 13.30-16.45 §§ 77- del av §§ 88
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S) KL 13.30-17.25 §§ 77-90
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S) kl 13.30-17.00 §§ 77-88
Eva–Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ljungberg (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M) kl 13.30-17.00 §§ 77-88
Karin Brunsberg (M) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.30-17.35 §§ 77- del av 91
Ann-Louise Trulsson (M)
Camilla Brunsberg (M) kl 15.15-17.45 §§ 86-97
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
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23 april 2009

Ingrid Hermansson (C)
Sofia Bothorp (MP)
Marcel Abedini (MP)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum KD)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD) kl 13.30-17.30 §§ 77- del av 91
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.15 §§ 77- del av 88
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V) kl 13.30-16.10 §§ 77-del av 88
Tjänstgörande

ersättare

Walla Carlsson (S)
Börje Nilsson (S) kl 13.30-16.15 §§ 77-del av 88
Claes-Urban Persson (S)
Rosita Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Eva Öhman (S)
Rikard Jönsson (S)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Karl-Gustaf Johansson (M) KL 13.30-15.15 §§ 77-85
Mats Fagerlund (S) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Ulla Ohlsson (S) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Birger Wernersson (S) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Åke Håkansson (S) kl 17.00-17.45 §§ 89-97
Per-Anders Nygård (S) kl 17.25-17.45 §§ 91-97
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Lena Hjorth (FP)
Ulf Lundh (C) kl 13.30-17.00 §§ 77-88
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M)
Sven Wallfors (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Christina Birge (MP)
Åke Håkansson (S) kl 13.30-17.00
Birger Wernersson (S) kl 13.30-17.00
Ulla Ohlsson (S) kl 13.30-17.00
Per-Anders Nygård (S) kl 13.30-17.25
Mats Fagerlund (S) kl 13.30-17.00
Ulf Hansson (V)
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23 april 2009

Tjänstemän

Stf kommunchef Mats Svensson
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Patrik Stjernlöf (M) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 30 april 2009, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 77-97
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Patrik Stjernlöf

Justeringsledamot ………………………………………………
Lena Ryge

4

23 april 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 april 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 77
Information om vägprojekt E 22.
Projektledare Anna Karlsson och Reino Erixon från WSP föredrar ärendet.
Information om vägutredning E22, Karlskrona- Kalmar, delen Lösen –Jämjö.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_______

23 april 2009

Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 78
Avsägelser av kommunala uppdrag
Sarah Tehagen van Darvé (S) har i skrivelse daterad den 30 mars 2009
avsagt sig uppdraget som ersättare som ersättare i kommunfullmäktige.
Lennarth Eriksson har i skrivelse daterad den 26 mars 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Karlskrona fryshus AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

7

23 april 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 79
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Handikappnämnden
1:e vice ordförande Daniel Jusinksi (KD) efter Lena Hjorth (FP).
Äldrenämnden
Ersättare Sören Svensson (S) efter Carl- Henrik Larsson.
_____

8

23 april 2009

Aktern

2009.108.700

§ 80
Anmälningsärende.
1. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
handikappnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

9

23 april 2009

Akterna

10

2009.260.336
2009.266.512
2009.274.312
2009.298.510
2009.338.626
2009.339.626

§ 81
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om kortare transport av jord-stenmassor i Bastasjö
området i samband med villa byggnationen, av Stefan Svensson.
2. Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet i Karlskronas centrala
delar, av Lars Hellstedt.
3. Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Torhamnsvägen till
Hallarums badplats, av Erik Mejer.
4. Medborgarförslag om trafiksituationen på Långö, av Gun Britt och Hans
Bergvall.
5. Utveckla fritidsverksamheten under skolloven, av Åsa Gyberg Karlsson
(V).
6. Motion om sommarfritids, av Günter Dessin (V).

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

23 april 2009

Akterna

11

2009.304.041
2009.305.033

§ 82
Inkommen interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta Svenson (S)
om gymnasieskolan och budgeten, av Eva-Marie Malmgren (S).

Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
2. Interpellation till kommunalrådet Mats Lindbom (C) om
ungdomsarbetslösheten och sommarjobb, av Christina Mattisson (S)
________

23 april 2009

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
Akten

12

2009.155.042

§ 83
Årsredovisning för år 2008 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 mars 2009, § 93, godkänt
bokslutet för år 2008 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 7 april 2009 tillstyrkt att årsredovisningen
för år 2008 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med
kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2008.
________

23 april 2009

Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Akten

13

2009.155.042

§ 84
Revisionsberättelse år 2008 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 7 april 2009 lämnat revisionsberättelse för
år 2008. Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer även
verksamheten i kommuners företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i
Karlskrona kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionen bedömer att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.
Karl-Gösta Svensson (M), Christina Mattisson (S), Tommy Olsson (KD),
Eva-Britt Dahlström (S), Jan-Olof Petersson (FP), Jan Johansson (KD), Bo
Löfgren (FP) och Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revisionsberättelsen, samt
att bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet.
______

23 april 2009

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

14

2009.153.042

§ 85
Revisionsberättelse år 2008 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2008.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets
revisionsreglemente.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 9 mars 2009 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
________

23 april 2009

Socialnämnden
Akten

15

2009.209.700

§ 86
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för
folkölsförsäljning i Karlskrona kommun.
Socialnämnden har vid sammanträde den 23 februari 2009, § 24, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar godkänna förvaltningens förslag om
kommunala riktlinjer för serveringstillstånd med upprättad ändring och
folkölsförsäljning, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda
riktlinjer för serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
Socialförvaltningen fick under hösten 2008 i uppdrag av socialnämnden att
utarbeta ett förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd.
Socialnämnden konstaterade att det fanns ett behov av en bred översyn av
nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd.
Nämnden beslutade att kommande riktlinjer särskilt skulle beakta ett
förtydligande/ändring inom följande områden i alkohollagen.
- ansvarsfull alkoholservering
- återhållsam alkoholservering
- serveringstider
- uteservering
- ungdomsmiljöer, sport- och musikevenemang
- olaga diskriminering i samband med restaurangbesök
- tillsyn
Utöver ovan områden har förvaltningen föreslagit förtydligande/ändringar
inom områden som; ”Olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa”, ”Serveringslokal och matutbud”,
”Tillfälliga serveringstillstånd”, ”Avslag och återkallelse av tillstånd”,
Handläggningstid och service”.
Dessutom har en revidering av Riktlinjerna för folkölsförsäljning
genomförts.
I riktlinjerna har i första hand de sociala aspekterna lyfts fram, eftersom
alkohollagstiftningen är en social skyddslagstiftning som tillkommit för att
begränsa alkoholens skadeverkningar. Dock har i något område också
förslaget till riktlinjer tagit hänsyn till en anpassning av dagens
restaurangkultur.
Forts

23 april 2009
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§ 86 forts
Reviderade riktlinjer för alkoholserveringstillstånd och för
folkölsförsäljning i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 131,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för
serveringstillstånd med ovanstående ändring och folkölsförsäljning samt,
2. att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda riktlinjer för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
Yrkanden
Jan Johansson (kd) yrkar att socialförvaltningen får i uppdrag att vid sina
kontakter med näringsidkare påtala vikten av att inte gäster frestas att dricka
alkohol, samt att föreslå dem att införa alkoholfritt vin bland sina drycker
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Jan Johansson tilläggsyrkande och finner
att fullmäktige beslutar avslå Jan Johanssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna förvaltningens förslag om kommunala riktlinjer för
serveringstillstånd med ovanstående ändring och folkölsförsäljning samt,
2. att föreslå kommunfullmäktige besluta anta bilagda riktlinjer för
serveringstillstånd och folkölsförsäljning.
____
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2009.158.406

§ 87
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 februari 2009, §
36, hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa de nya SNIkoderna i taxebilaga 2 till miljöbalkstaxan enligt bilaga 2, att fastställa det
nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2, att fastställa
taxebilaga 3 för hälsoskydd enligt bilaga 3, att som en följd av ovanstående
även fastställa den omarbetade versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan
enligt bilaga 1, samt att fastställa höjningen av taxan för ändring av avlopp i
taxebilaga 1 enligt bilaga 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i
syfte att öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av
miljöbalkstaxan fastställdes av Kommunfullmäktige 2007-08-30. Sedan dess
har dels SNI-koderna i Bilaga 2 (miljöfarlig verksamhet) ändrats dels har
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en utredning av
tillsynsbehov och tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Den i Karlskrona tillämpade taxan ligger långt under den rekommenderade.
Om föreslagna förändringar genomförs får förvaltningen större intäkter samt
ges förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning. En revidering bör därför
genomföras.
SKL´s utredning rekommenderar bl. a. ett antal tillsynstimmar för respektive
bransch genom att ange ett intervall. Även enligt den lägsta delen av
förslaget kommer de flesta branscher i Karlskrona att få ett större antal
tillsynstimmar och därmed större kostnader för denna tillsyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att denna ökning är rimlig på
sikt men anser att den kommer att medföra alltför kraftiga reaktioner från
företagen om den görs på en gång och föreslår därför en justering i steg.
Förslaget har utarbetats så att det i de flesta fall ligger mitt mellan det
nuvarande antalet tillsynstimmar och den lägsta delen i intervallet som SKL
rekommenderar. Enligt taxan kan även avgiften reduceras eller slopas för de
företag där behovet av tillsyn bedöms vara mindre. I följande steg kan också
flera av de övriga förändringar som SKL rekommenderar genomföras utan
att det blir alltför stor omställning. För hälsoskydd föreslår SKL en ny bilaga
3 som motsvarar bilaga 2 (lista för branscher med fast avgift). Förvaltningen
föreslår att båda dessa taxor förändras på ovan beskrivna sätt. I bilaga 1
regleras även taxan för nya tillstånd och ändringar av givna tillstånd. Forts
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§ 87 forts
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan
Förvaltningen föreslår en höjning av taxan för ändring av befintlig
tillståndsgiven eller anmäld avloppsanläggning eftersom detta arbete är
nästan lika omfattande som vid tillståndsgivning för ett nytt avlopp.
Dessutom föreslås en höjning av tillsynskostnaden för avlopp.
Intäktsökningarna med detta förslag kommer att uppgå till knappt en miljon
kronor men då har ingen hänsyn tagits till nödvändiga resursförstärkningar
på personalsidan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 132,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa de nya SNI-koderna i taxebilaga 2 till miljöbalkstaxan enligt
bilaga 2,
2. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2,
3. att fastställa taxebilaga 3 för hälsoskydd enligt bilaga 3,
4. att som en följd av ovanstående även fastställa den omarbetade versionen
av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan enligt bilaga 1, samt
5. att fastställa höjningen av taxan för ändring av avlopp i taxebilaga 1 enligt
bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2009.231.042

§ 88
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 31 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Resultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till – 37,1 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas budgetavvikelsen bli – 24,8 miljoner kronor,
där Socialnämnden -12 miljoner kronor och Handikappnämnden -9,5
miljoner kronor svarar för den största avvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 38 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 7 miljoner kronor bättre än budget beroende på
den lägre räntenivån.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring behöver inte nyttjas till fullo utan
beräknas ge ett överskott om 5 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 51,8 miljoner kronor lägre än budget.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 31 mars 2009 tillstyrkt förslaget
och vid dagens överläggningar överlämnar ordförande följande
tilläggsattsatser: att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska
nämndens fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens gator/vägar
och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor för år 2009,
att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september 2009
återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning senare
skall kunna återställas, att från den 1 juli och året ut reducera det
kommunala partistödet med 10 %, att alla återanställningar på
befattningar med en anställningstid om minst tre månader
fortsättningsvis skall prövas av personaldelegationen, samt att också
uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de positiva effekterna
av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som antagits i den
fastställda årsbudgeten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april § 133, för egen del
beslutat
att överföra 4 500 000 kr för reserv för tågtrafik till kommunstyrelsens
anslag för kollektivtrafik.
Forts
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§ 88 forts
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 133,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anmoda samtliga nämnder att omgående finna lösningar som syftar till
att sänka kommunens kostnader. Detta ska ske genom en översyn av icke
obligatoriska verksamheter, där ambitionerna kan sänkas utan att det medför
kostnader för annan kommunal nämnd,
2. att samtidigt ge samtliga nämnder i uppdrag att se över vilka
kvalitetsutvecklingsprojekt som varken är absolut nödvändiga eller leder till
sänkta kostnader för kommunen, och som därmed skulle kunna skjutas
framåt i tiden,
3. att nämndernas uppdrag enligt ovan redovisas för kommunstyrelsen i
samband med delårsrapport för april månad 2009,
4. att dessutom anmoda samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2009 att snarast vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
5.att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
6. att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
gator/vägar och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor
för år 2009,
7. att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september
2009 återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning
senare skall kunna återställas,
8. att från den 1 juli och året ut reducera det kommunala partistödet
med 10 %,
9. att alla återanställningar på befattningar med en anställningstid om
minst tre månader fortsättningsvis skall prövas av
personaldelegationen, samt
10. att också uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de
positiva effekterna av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som
antagits i den fastställda årsbudgeten.
Yrkanden
Karl-Gösta Svensson (M) yttrar sig.

Forts
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§ 88 forts
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
Christina Mattisson (S) meddelar att s-gruppen,
Yvonne Sandberg Fries (S), Patrik Enstedt (S), Veronica Lathe (S), Patrik
Hansson (S), Walla Carlsson (S), Börje Nilsson (S), Claes-Urban Persson
(S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S), Rosita Persson (S), Lisbeth
Bengtsson (S), Jeanette Pettersson (S), Magnus Johansson (S), Lars
Hildingsson (S), Ali Abu-Iseifan (S), Eva Öhman (S), Mats Johansson (S),
Anita Seaberg (S), Anders Persson (S), Rikard Jönsson (S), Oscar Dyberg
(s), Gerthie Olsson (S), Roland Andréasson (S), Ann-Charlotte Svensson (S),
Birgitta Möller (S), Sune Johansson (S), Eva-Britt Dahlström (S) kommer
inte att delta i dagens beslut.
Richard Jomshof (SD) yrkar att undanta säsongsanställningar park och
städning av staden från de planerade besparingarna i tekniska nämnden.
Kent lewén (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Camilla Brunnsberg (M), Mats
Linbom (C), Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson (M), Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig
Günter Dessin (V) meddelar att vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på Richard Jomshofs tilläggsyrkande.
Marcel Abedini (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Richard Jomshofs tilläggsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat enligt Richard Jomshofs förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anmoda samtliga nämnder att omgående finna lösningar som syftar till
att sänka kommunens kostnader. Detta ska ske genom en översyn av icke
obligatoriska verksamheter, där ambitionerna kan sänkas utan att det medför
kostnader för annan kommunal nämnd,
2. att samtidigt ge samtliga nämnder i uppdrag att se över vilka
kvalitetsutvecklingsprojekt som varken är absolut nödvändiga eller leder till
sänkta kostnader för kommunen, och som därmed skulle kunna skjutas
framåt i tiden,
3. att nämndernas uppdrag enligt ovan redovisas för kommunstyrelsen i
samband med delårsrapport för april månad 2009,
forts

23 april 2009
§ 88 forts
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona
kommun.
4. att dessutom anmoda samtliga nämnder som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2009 att snarast vidta tillräckliga åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
5.att omgående stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
fastigheter motsvarande 9 miljoner kronor för år 2009,
6. att också stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
gator/vägar och övriga anläggningar motsvarande 5 miljoner kronor
för år 2009,
7. att samtidigt ge tekniska nämnden i uppdrag att tills september
2009 återkomma med ett förslag till hur denna ambitionssänkning
senare skall kunna återställas,
8. att från den 1 juli och året ut reducera det kommunala partistödet
med 10 %,
9. att alla återanställningar på befattningar med en anställningstid om
minst tre månader fortsättningsvis skall prövas av
personaldelegationen,
10. att också uppmana alla nämnder att beräkna och beakta de
positiva effekterna av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad som
antagits i den fastställda årsbudgeten, samt
11. att undanta säsongsanställningar park och städning av staden från de
planerade besparingarna i tekniska nämnden.
____
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2007.657.005

§ 89
Revidering av investeringsprojekt Elektronisk handel
Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2008 § 7 om
investeringstillstånd för genomförande av elektronisk handel i Karlskrona
Kommun. Detta efter en projektbeskrivning som var följden av en RUPutredning.
Med anledning av att projektstarten blivit försenad tog kommunstyrelsen 12
augusti 2008 beslut om förändrad tidplan. Projekttiden bestämdes då till 1
juni 2008—30 juni 2009.
Projektarbetet började med att teckna erforderliga tjänsteavtal, då dessa ej
ännu fanns i kommunen. Då de systemapplikationer som krävdes för
projektet dessutom ej ännu var inköpta och installerade var detta också en
aktivitet som fick tas omhand vid projektstart. Av olika skäl, som
kommunen i vissa fall inte kunnat råda över, har detta tagit betydligt längre
tid än vad som ursprungligen planerades.
Då det tar längre tid för varje leverantör att lägga om till att skicka
elektroniska fakturor än vad vi kalkylerat med i den ursprungliga
projektplanen, innebär detta att det uppstår mycket väntetid, vilket är
opåverkbart för vår del.
Utöver förseningar som uppstår hos våra leverantörer, har
kommunfullmäktige tagit ett par beslut som får påverkan för projektet. De
beslut som då avses är dels införandet av en serviceförvaltning samt det av
kommunfullmäktige fastställda ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona Kommun” som innebär en övergång till en balansräkningsenhet
för hela kommunen. Övergång till en balansräkningsenhet kommer i
förlängningen att förenkla hanteringen av elektroniska fakturor, men under
övergångsfasen innebär detta en hel del merarbete.
En modul för att hantera interna elektroniska fakturor har installerats och är
nu i drift. Fem externa leverantörer är dessutom på gång att anslutas till
Karlskrona kommun för att kunna skicka elektroniska fakturor till oss.
De erfarenheter som projektdeltagarna nu fått, visar således sammantaget
att projektets totala tid behöver förlängas pga att det uppstår väntetider som
ej kan påverkas av oss själva. Dock beräknas den faktiska arbetstiden
fortfarande till ca 12 månader. Detta innebär att det inte kommer att krävas
mer investeringsutrymme, men att investeringen kommer att behöva
förläggas över längre tid.
Forts
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§ 89 forts
Revidering av investeringsprojekt Elektronisk handel
Ursprunglig målformulering för projektet formulerades enligt följande:
”Under 2008 skall införande av elektroniska beställningar och hantering
av orderlösa fakturor inledas och slutföras. Dessutom skall övergång ske
till elektronisk hantering av internfakturor i kommunen. Avrop från
gällande ramavtal skall ske elektroniskt från minst 30 av kommunens
leverantörer och 50 % av samtliga beställningar skall ske elektroniskt.”
För projektet anslog kommunfullmäktige 1 749 000 kr som förutsattes
skulle förbrukas under ca 12 månader. Detta skulle då ske genom att arbetet
förutsattes genomföras genom ett intensivt arbete under en förhållandevis
kort tid.
Vår bedömning är att projekttiden bör förlängas till 31 december 2010 samt
att reviderad målsättning för projektet bör vara att minst 30 av kommunens
externa leverantörer och minst 30 % av det totala fakturaflödet (internt och
externt) ska vara elektroniskt.
Det bör påpekas att ny reviderad målsättning inte enbart är en förändring av
de kvantitativa måtten utan också en förändring av vad som skall räknas
med häri. Tidigare avsåg beskrivningen endast avrop eller elektroniska
beställningar, nu är avsikten att den i stället ska omfatta elektroniska
fakturor.
Förlängningen kommer inte att innebära någon förändring varken avseende
ursprungligt anslagna medel eller ursprunglig kostnadsberäkning, utan
endast tidplan för när utgifterna uppstår. Den totala investeringsutgiften
kommer således att rymmas inom de anslagna 1 749 000 kronorna, och
finansiering av kommande kapitalkostnader sker enligt plan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 134,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med ovan lämnade redogörelse godkänna den förändrade tidsplanen,
samt
2. att med ovan lämnade redogörelse godkänna den reviderade
målsättningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2008.597.617

§ 90
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 17 juni 2008 § 62
hemställt åt kommunfullmäktige att besluta överföra huvudmannaskapet för
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxen- utbildning från Barnoch ungdomsnämnden till Utbildningsnämnden med full verkan från
och med den 1 januari 2009, att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd
med utbildningsförvaltningen, under hösten 2008 förbereder denna övergång,
samt att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra
erforderliga ramjusteringar i enligt med ovan.
Utbildningsnämnden tog beslut i ärendet den 15 oktober 2008, § 60.
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträdet den 5 augusti 2008 en
komplettering av ärendet avseende dialogen med berörda föräldrar.
Denna komplettering är gjord, daterad den 2 februari 2009.
Vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009 § 61 återremitterades
ärendet med motiveringen att anställningsförhållandena utreds för
personalen.
I en skrivelse daterad 30 mars 2009 har man klargjort turordningskrets och
anställningstid.
I skrivelse daterad 1 april 2009 föreslår barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta: att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan
och särskolans vuxen- utbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009,
att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med utbildningsförvaltningen
förbereder denna övergång, samt att i samband med budgetberedningen inför
2010, genomföra erforderliga ramjusteringar i enligt med ovan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 139,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxen- utbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009, forts
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§ 90 forts
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen förbereder denna övergång, samt
3. att i samband med budgetberedningen inför 2010, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enligt med ovan.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar att skiftet i huvudmannaskapet genomförs i
stort samråd med berörd personal.
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet återremitteras med följande uppdrag att
skiftet i huvudmannaskapet genomförs i stort samråd med berörd personal.
Kent Lewén (FP), Eva-Britt Dahlström (S) och Bo Löfgren (FP) yrkar bifall
till Patrik Hanssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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2008.791.050

§ 91
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Affärsverken AB har sedan 1990 bedrivit utbygganden av fjärrvärme i
Karlskrona. För produktion av fjärrvärme har två större
produktionsanläggningar uppförts, dels 1994 med värmeverk Väster Udd och
dels 2001 med värmeverk Gullberna. Dessutom driver Affärsverken ett
mindre antal närvärmeanläggningar bl.a. i Rödeby, på Sturkö, och i Torskors.
Produktionsanläggningarna är utnyttjade så långt det går och behov av
ytterligare produktion föreligger. Satsningen på ett utbyggt fjärrvärmenät i
Karlskrona, som hade stora miljöföretecken när beslutets togs 1990, har visat
sig vara Karlskrona kommuns största miljöinvestering genom tiderna..
Mätningar av luftkvalitén har visat att utsläppsnivån kraftigt minskat i
Karlskrona tätort.
Affärsverkens styrelse tog 28 januari 2001 beslut att uppdra till VD
genomföra en förstudie för en fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen sam
uppförandet av ny produktionsanläggning och i samband med utredningen
även ta med frågan om samtidig el-generering.
Förstudien, daterad juli 2004, innehåller ett stort material och beskriver en
föreslagen handlingslinje och bolagets utbyggnad inom affärsområde Värme.
Förstudien har behandlats och godkänts i Affärsverkens styrelse 26
november 2004 och i AB Karlskrona Moderbolag 26 april 2007 och ligger
helt i linje med antagen energiplan för Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslut den 26 april 2007 § 59, utmynnade i ett uppdrag
åt Affärsverken:
Att återkomma med etappvis utbyggnad av produktionsanläggningen samt att
etapp I skulle eldas med biobränslen samt förses med el-generering,
Att finansieringsalternativen skulle utredas,
Att Affärsverken AB skulle inhämta igångsättningstillstånd när anbud
kommit in, samt
Att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning där konsekvenserna för
Rödeby samhälle särskild skulle beaktas.
Satsningen skulle även bli en del i Karlskrona kommuns ambitioner att
minska oljeberoendet i kommunen och uppfylla målsättningarna som finns i
Energiplan 2006. Målsättningen är att samtliga flerfamiljsfastigheter år 2020
värms med förnybar energi.
Forts
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§ 91 forts
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona.
Affärsverken har sedan kommunfullmäktige beslut arbetat fram ett
upphandlingsdokument och under januari 2009 har anbud inkommit. Vid
sammanställningen har investeringsvolymen för etapp I av kraftvärmeverk
Karlskrona stannat vid 750 mkr. Slutförhandlingar med entreprenörerna
beräknas avslutas under april 2009.
Att investera i infrastruktur, vilket ett kraftvärmeverk kan räknas till, har en
mycket gynnsam påverkan på sysselsättningen i regionen. Med en beräknad
byggtid av tre år har den totala sysselsättningen beräknats till 85 manår,
vilket tillför regionen ett bra tillskott i nuvarande arbetsmarknadssituation.
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 § 66 att återremittera ärendet
för att komplettera ärendet med beskrivning av effekten av den större
ackumulatortanken och att se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Affärsverken har i skrivelse daterad 31 mars 2009 kompletterat ärendet med
beskrivning av effekten av den större ackumulatortanken.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 2 april 2009 tagit fram
underlag se hur det finansiella låneutrymmet påverkas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 140,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ingångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona inom
ramen av 750 mkr,
2. att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen för Rödeby,
3. att Affärsverken Karlskrona AB följer redan antagen finanspolicy, samt
4. att lån upptas i erforderlig omfattning via koncernbanken.
Yrkanden
Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (Mp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Karl-Gösta Svensson (M) yrkar att när anläggningen står klar ska vi i syfte
att minska kommunens risktagande ge kommunstyrelsen i uppdrag att
undersöka möjligheten och återkomma med förslag om ett vidgat ägande av
kraftvärmeverket.
Forts

23 april 2009

29

§ 91 forts
Begäran om igångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till Karl-Gösta Svensons tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Karl-Gösta Svensons tilläggsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat enligt Karl-Gösta Svensons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna ingångsättningstillstånd för kraftvärmeverk Karlskrona inom
ramen av 750 mkr,
2. att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen för Rödeby,
3. att Affärsverken Karlskrona AB följer redan antagen finanspolicy,
4. att lån upptas i erforderlig omfattning via koncernbanken, samt
5. att när anläggningen står klar ska vi i syfte att minska kommunens
risktagande ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten och
återkomma med förslag om ett vidgat ägande av kraftvärmeverket.
_______

23 april 2009

Kommunfullmäktige
Akten

30

2006.55.200

§ 92
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4, av
Jörgen Johansson (C). Motionären har föreslagit att Karlskrona kommun
verkar för ökad användning av trämaterial i byggandet inom kommunen och
dess bolag, att minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig
byggnad, träbro eller liknande skall uppföras inom kommunen med trä som
dominerande material, samt att trä alltid skall vägas in som ett alternativ vid
nyproduktion.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2009 § 29, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har utrett
frågan om trä som dominerande byggnadsmaterial i samband med till- och
nybyggnadsprojekt.
Förvaltningen håller med motionsställaren att trä är ett utmärkt byggmaterial,
och vi använder trä ofta och gärna, dock har trä vissa begränsningar främst i
monumentala byggnader.
Sedan idrottsarenan byggdes på Rosenholmsområdet har de flesta ny- och
tillbyggnader som genomförts i tekniska förvaltningens regi haft trä som
dominerande material. Exempel på dessa om- och tillbyggnader är:
förskolorna i Rödeby, Spjutsbygd, Hästö, Nättraby, Bastasjö och Hasslö,
fritidslokalen i Vedeby, skolan på Aspö, autistboendet i Bastasjö samt
Nättraby GoIF.
Eftersom motionsställaren har föreslagit att minst ett större byggprojekt,
flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller liknande ska uppföras inom
kommunen med trä som dominerande material och att trä alltid skall vägas in
som ett alternativ vid nyproduktion, kan tekniska förvaltningen konstatera att
motionsställarens önskemål med god marginal är uppfyllt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

23 april 2009

Kommunfullmäktige
Akten

31

2007.121.022

§ 93
Svar på motion angående utannonsering av lediga befattningar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att från och med nu
utanannonsera alla befattningar inom förvaltning och kommunala bolag på
nivå från sektionschef och uppåt, i avvaktan på att förslag enligt nästa att-sats
blir genomfört, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utarbeta en policy för rekrytering till tyngre befattningar där utannonsering
ingår som en nödvändig del.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 12 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
följer nedan redovisade utdrag ur personalprogram samt checklista över
beslutsgång vid rekrytering, samt Vad gäller tillsättning av
förvaltningschefer har vi under de senaste 6 åren tillämpat principen att
kommunstyrelsen fattar beslut om att starta rekryteringsprocesserna. Externt
konsultstöd har tillämpats vid samtliga tillsättningar tillsammans med interna
rekryteringsgrupper bestående av kommunstyrelsens presidium, företrädare
för kommunledningen (oftast kommun- och personalchef) samt fackliga
företrädare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet
_______

23 april 2009

Kommunfullmäktige
Akten

32

2008.2.375

§ 95
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Thomas Worzyk. Förslaget är att kommunen bör ge
Affärsverken i uppdrag att genomföra en seriös studie på de tekniska och
ekonomiska möjligheterna och risker av ett koncept på vind- och
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona. Studien bör
hålla hög kvalité och bör redovisas offentligt.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i beslut 28 augusti 2008
§ 107.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 mars 2009, § 66
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man vidhåller sin
uppfattning i ärendet. Vindkraft skall ersätta fossil energi och inte ställas mot
annat förnyelsebart energislag.
Thomas Worzyk framför via E-post 26 augusti 2008 att det blivit något fel i
informationskedjan inför kommunfullmäktiges beslut och att miljö- och
byggnadsnämnden inte heller haft möjlighet att läsa eller förstå förslaget.
Miljö och byggnadsnämnden bereder ärendet för beslut i
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram underlag för
beslut i miljö- och byggnadsnämnden. Samtliga handlingar i ärendet har
skickats till ledamöterna i såväl kommunfullmäktige som miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut avseende kraftvärmeverk innehåller inte
avfallseldning vilket Thomas Worzyk påstår i sitt medborgarförslag. Thomas
Worzyks förslag innebär att all el används för att producera fjärrvärme.
Fullmäktige har beslutat att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att
producera el.
Enligt branschorganisationen Svensk fjärrvärme AB har det inte skett någon
investering i värmepumpar för fjärrvärmeproduktion sedan 1984. de få som
är i drift håller på att fasas ut, detta gäller även Stockholm.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 138, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet

23 april 2009

Aktern

33

2009.259.014

§ 96
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______

23 april 2009

Aktern

2009.305.033

§ 97
Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
Interpellation till näringslivskommunalrådet Mats Lindbom från Christina
Mattisson (S) om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
Mats Lindbom (C) har med skrivelse den 22 april 2009 svarat på
interpellationen.
Ärendet bordläggs.
_______
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28 maj 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj
2009.
§ 98

Avsägelser

§ 99

Kommunala val.

§ 100 Anmälningsärenden.
§ 101 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 102 Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv 2008.
§ 103 Riktlinjer för intern kontroll.
§ 104 Riktlinjer för investeringar.
§ 105 Redovisning av uppdrag om införande av en kommunal hyresgaranti för ungdomar
upp till 25 år.
§ 106 Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet.
§ 107 Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinge direktion för år 2008.
§ 108 Svar på motion om att bygga i trä.
§ 109 Svar på motion om utannonsering av lediga befattningar.
§ 110 Svar på motion om sätt fart- för Karlskronas tillväxt.
§ 111 Svar på motion om försäljning av Rosenfeltdsskolans A-hus.
§ 112 Svar på medborgarförslag om vind- och vattenbaserad utbyggnad av
fjärrvärmekapacitet.
§ 113 Svar på medborgarförslag om återställande av rondellen vid Pantarholmen/Brohålan.
§ 114 Svar på medborgarförslag om vägbeslysning från korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
§ 115 Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala ordningsföreskrifter
angående hund.
§ 116 Svar på medborgarförslag om bildandet av invandrarråd.
§ 117 Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i nationaldagsfirandet i
Hoglands park med sina årliga skolshower.
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§ 118 Fråga
§ 119 Svar på interpellation om gymnasieskolan och budgeten.
§ 120 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
§ 121 Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
________
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28 maj 2009

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 maj 2009, kl.13.30- 17.00

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S)
Ali Hammad Abuisefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Gerthie Olsson (S) kl 13.30-16.10 §§ 98- del av §§ 119
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Birgitta Möller (S) kl 13.30-16.40 §§ 98- 120
Sune Johansson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.30-16.00 §§ 98- del av §§ 118
Sophia Ljungberg (M)
Johan Elofsson (M) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Annica Engblom (M) kl 15.45-17.00 §§ 111121
Sven-Otto Ullnér (M) kl 13.30-16.10 §§ 98- del av §§ 119
Karin Brunsberg (M) kl 15.45-17.00 §§ 111121
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margareta Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Maria Persson (C)
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Sofia Bothorp (MP)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD) kl 13.30-16.40 §§ 98- 120
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Richard Jomshof (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- 120
Nils Johansson (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- del av §§ 121
Alf Stålborg (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- del av §§ 121
Per Henriksson (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- 120
Glenn Törnström (SD) kl 13.30-16.05 §§ 98- del av §§ 118
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V) kl 13.40-17.00 §§ 103120
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Ulla Ohlsson (S)
Åke Håkansson (S) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Lisbeth Bengtsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rikard Jönsson (S)
Birger Wernersson (S)
Margita Landehag (S)
Claes-Urban Persson (S)
Emma B Henning (M) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Lindström (M)
Bengt Fröberg (M) kl 15.45-17.00 §§ 111-120
Sven Wallfors (M) kl
Ulla Berg (SD) kl 13.30-16.40 §§ 98- del av §§ 121
Lena Hjorth (FP)
Pernilla Persson (C)
Karl-Anders Holmqvist (C) kl 15.45-17.00 §§ 111-120
Ulf Lundh (C) kl 13.30-15.45 §§ 98-110
José Espinoza (MP) kl 15.45-17.00 §§ 111-121
Ulf Hansson (V) kl 13.30-13.40 §§ 98-103

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M) kl 13.30-15.45
Sven Wallfors (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C) kl 13.30-15.45
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V) kl 13.40-17.00

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Ali Hammad Abuisefan (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 4 juni 2009, kl. 12.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 98-121
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justeringsledamot ………………………………………………
Ali Hammad Abuisefan
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 juni 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2009.45.102

§ 98
Avsägelser av kommunala uppdrag
Rosali Andreasson (S) har i skrivelse daterad 27 april 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Eva Mårtensson Kangeman (MP) har i skrivelse daterad 30 april 2009 avsagt
sig uppdraget som ersättare I styrelsen för stiftelsen Blekinge museum.
Peter Graucob (M) har i skrivelse daterad 28 maj 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare i Region Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

28 maj 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 99
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Region Blekinge
Ersättare Emma B Henning (M) efter Peter Graucob.
_____
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Aktern

9

2009.108.700
2009.313.007
2009.314.007
2009.400.612
2009.276.107
2009.346.400

§ 100
Anmälningsärende.
1. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från socialnämnden.
2. Rapportering till kommunfullmäktige enligt socialtjänstlagen från äldrenämnden.
3. Revisionen, kommunens arbetsmarknadsarbete.
4. Revisionen, granskning av hur verksamheternas ändamålsenlighet följs upp med
stöd av brukarundersökningar.
5. Öppet brev till Karlskrona kommuns kommunfullmäktige och utbildningsnämnden
angående den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona kommun.
6. Blekingetrafiken AB, protokoll från årsstämman den 23 april 2009.
7. Länsstyrelsen I Blekinge miljötillståndet I Blekinge 2008.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

28 maj 2009

Akterna

2009.355.840
2009.402.828
2009.434.550

§ 101
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om utbildning av turistambassadörer samt skylt ”du
lämnar nu fastlandet” på infartsleden vid Sunna kanal, av Thomas
Larsson.
2. Medborgarförslag om cykelcrossbana Prästamarken, av Helena
Jardbrink.
3. Motion om utveckling av hamnverksamheten i Karlskrona, av Lars
Hildingsson (S)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Samtliga nämnder/bolag
Akten

11

2009.253.042

§ 102
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2008
Kommunfullmäktige har vid sina sammanträden beslutat att ge specifika
uppdrag och direktiv till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges
uppdrag /särskilda direktiv ska – som en del i kommunens samlade
uppföljning och utvärdering – alltid återrapporteras till fullmäktige.
Avrapportering ska årligen göras under mars månad.
I och med att det är det första året som den separata redovisningen av
uppdragen kommer att genomföras har nämnderna och styrelsen fått respit på
inlämning av uppgifter till 2009-03-31.
Avrapporteringen i sig innebär inte att alla uppdrag kommer att vara
färdigbehandlade vid avrapporteringstillfället. En del uppdrag är så
omfattande att de kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod. Det
viktiga är att kommunfullmäktige får besked om hur styrelser och nämnder
behandlat frågan och hur långt man har kommit. Detta ger
kommunfullmäktige en möjlighet till att ta ställning till uppdragets aktualitet
och vidare handläggning.
De uppdrag som nu följs upp under 2009 är de uppdrag som lämnades i
samband med budgetbeslutet för 2008, uppdrag lämnade under 2008 samt
uppdrag lämnade i budgeten för 2009.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 7 april 2009 lämnat en
redogörelse på nämndernas uppdrag/särskilda direktiv.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad rapport.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Samtliga nämnder/bolag
Akten

12

2009.321.040

§ 103
Riktlinjer för intern kontroll
Som ett förtydligande av det av kommunfullmäktige beslutade dokumentet
”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” 2008-12-18 har
kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer för arbetet
med intern kontroll.
Riktlinjerna ska vara till stöd för nämnder och bolag i deras kontinuerliga
arbete med utvecklingen av det interna kontrollarbetet.
Som en vägledning bifogas ett antal exempel kring lämpliga kontrollpunkter.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat
att ge ekonomichefen i uppdrag att kommunicera och informera om dessa
riktlinjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 165,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument – Riktlinjer för intern kontroll i
Karlskrona kommun samt,
2. att riktlinjerna skall träda i kraft från och med 1 juli 2009
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Samtliga nämnder/bolag
Akten

13

2009.230.040

§ 104
Riktlinjer för investeringar
Som en följd av det uppdrag kommunstyrelsen lämnat avseende översyn av
då gällande principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning (som resulterat
i ett nytt dokument benämnt ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun” beslutat av kommunfullmäktige 2008-12-18), kommer
här ett förslag på ”Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun”
Det finns i dagsläget flera gällande beslut inom området investeringar och
det saknas en tydlighet om vilka regler som är de gällande. Nuvarande
regler/beslut saknar också en helhetssyn på investeringar inom kommunens
samlade verksamhet. Det finns därför ett stort behov av ett samlat regelverk
inom detta område som klargör vad som gäller.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat
att ge ekonomichefen i uppdrag att kommunicera och informera om dessa
riktlinjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 166,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande dokument – Riktlinjer för investeringar i
Karlskrona kommun,
2. att riktlinjerna skall träda i kraft från och med 1 juli 2009, samt
3. att upphäva samtliga tidigare beslut inom området investeringar.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar
att texten i sista meningen under rubriken 1.1 inledning kompletteras med
följande text; målet för Karlskrona kommun/kommunkoncern ska vara att
långsiktigt minska den totala låneskulden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till Christina Mattissons
tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsyrkande och
finner att fullmäktige beslutat enligt Christina Mattissons förslag. Forts

28 maj 2009
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§ 104 forts
Riktlinjer för investeringar
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa föreliggande dokument – Riktlinjer för investeringar i
Karlskrona kommun,
2. att riktlinjerna skall träda i kraft från och med 1 juli 2009,
3. att upphäva samtliga tidigare beslut inom området investeringar, samt
4. att texten i sista meningen under rubriken 1.1 inledning kompletteras med
följande text; målet för Karlskrona kommun/kommunkoncern ska vara att
långsiktigt minska den totala låneskulden.
_______

28 maj 2009

Socialnämnden
Akten

15

2009.275.042

§ 105
Redovisning av uppdrag om införande av en kommunal hyresgaranti för
ungdomar upp till 25 år
Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om budget för år 2008
och planer för 2009-2010, 071128-29, ”att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
återkomma med förslag om en kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till
25 år”.
Kommunal hyresgaranti;
Sedan den 1 januari 2007 kan kommuner lämna hyresgarantier till enskilda
kommunmedborgare och få ett statligt bidrag för hyresgarantin.
Hyresgarantin lämnas med stöd av Lag om kommunalt stöd till boende och
bidraget till kommunen enligt förordningen om statligt bidrag till
hyresgarantier.
Hyresgarantin kan lämnas till en person som har förmåga att klara
boendekostnaderna, men som ändå inte får kontrakt för en hyresrätt med
besittningsskydd. Hyresgarantin är ett stöd till hyresgästen och det spelar
ingen roll vem som är hyresvärd.
För att det statliga bidraget ska utgå måste kommunen göra en bedömning av
att hushållet inte får hyra en bostad utan garanti och av hushållets
betalningsförmåga. Hyresgarantin måste omfatta hyran under minst sex
månader och garantin ska gälla under minst två år. Det statliga bidraget är
5.000:- per garanti. Den kommunala hyresgarantin är ett borgensåtagande
från kommunens sida som omfattar hyresgästens skyldighet att betala hyra.
Kommunen kan ansöka om preliminär tilldelning av hyresgarantier hos
Statens bostadskreditnämnd och få beslut om en preliminär tilldelning av
antalet garantier Även kommuner som inte ansökt om preliminär tilldelning
kan utfärda kommunala hyresgarantier och ansöka om bidrag för dessa.
Beslut om hyresgarantier med statligt bidrag
Bidrag till kommunala hyresgarantier infördes 1 juli 2007. Anslaget för
bidraget uppgick 2007 och 2008 till 100Mkr per år. Från och med 2009
uppgår bidraget till 50 Mkr per år.
Under perioden 081201 – 091130 beviljades 19 kommuner preliminär
tilldelning av statligt bidrag för tillsammans 520 garantier.
För perioden 070701 – 090228 beviljades 144 garantier från 14 kommuner
(varav 11 tidigare sökt preliminär tilldelning) med totalt 720 Tkr. Forts
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§ 105 forts
Redovisning av uppdrag om införande av en kommunal hyresgaranti för
ungdomar upp till 25 år.
17% av de som beviljats hyresgarantierna var i åldersgruppen 18-24 år. Flest
garantier utfärdades för personer i åldersgruppen 35-44 år (34%).Den
vanligast orsaken till att garantin utfärdades var att hushållet hade
betalningsanmärkningar.
Bedömning
Kommunfullmäktige föreslog införande av en kommunal hyresgaranti för
ungdomar, upp till 25 år. Kommunen har enligt Lag om kommunalt stöd till
boende möjlighet att införa hyresgarantier. Däremot kan kommunen inte,
utan sakliga skäl, gynna en grupp av kommunmedlemmarna, i enlighet med
likställighetsprincipen. En kommunal hyresgaranti bör därför omfatta alla
kommunmedborgare, oavsett ålder, som uppfyller de kriterier som
kommunen satt upp för garantin.
De kommunmedlemmar som är berättigade till bistånd enligt
socialtjänstlagen kan få stöd av socialförvaltningen för att få en bostad. I
Karlskrona kommun har socialförvaltningen ”Ungbo” där de ungdomar som
beviljats bistånd får möjlighet till bostad och stöd i boendet. Karlskronahem
ger också ungdomar möjlighet att få hyreskontrakt även om de inte haft eget
kontakt tidigare.
Ett införande av en kommunal hyresgaranti innebär att den kommunala
förvaltningen skall pröva behov och bedöma betalningsförmåga. Det innebär
också ett risktagande för kommunen, eftersom hyresvärden kommer att
vända sig till kommunen om den enskilde inte betalar sin hyra. Kommunen
kommer därefter att få försöka få ersättning från den enskilde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 167,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att inte införa en kommunal hyresgaranti för ungdomar upp till 25 år.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Socialnämnden
Akten

17

2009.318.293

§ 106
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet
Med anledning av socialnämndens tidigare beslut (SN § 49, 23 April 2007)
har socialförvaltningen uppdragit åt tekniska förvaltningen att låta AB
Karlskronahem planera en om- och tillbyggnad av Råd och Stöd/Roslundens
lokaler på Ekliden.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Karlskronahem. Därefter
internhyr socialnämnden fastigheten från tekniska förvaltningen.
I befintlig byggnad inryms idag två verksamheter, Roslunden som är ett hem
för vård och boende samt Råd och Stöd som arbetar med barn och ungdomar
upp till 18 års ålder och deras föräldrar. Dessa två verksamheter har ett
mycket nära samarbete. Det är framför allt Råd och Stöds verksamhet som
har ökat betydligt och följden av detta har blivit en större personalbemanning
och ändrat arbetssätt. De befintliga lokalerna räcker inte längre till för att
utföra verksamheten på ett bra sätt, och arbetsmiljöproblem har påtalats en
längre tid. Projektet innebär att man skapar en helt ny byggnad för
Roslundens verksamhet och Råd och Stöd kan då ta det befintliga huset i
anspråk i dess helhet. Avtalet är ett blockhyresavtal och omfattar
ombyggnation av delar i befintligt hus och en nybyggnation i nära anslutning
till densamma.
Karlskronahem har kalkylerat ombyggnadskostnaden till 10 500 000 kronor
exklusive mervärdesskatt. Med en avskrivningstid om 33 år och räntesats om
5 % blir den tillkommande årliga internhyran för socialförvaltningen 670 800
kronor. Avtalet omfattar en sedvanlig restvärdesklausul om 6 163 550
kronor. Ansvaret för restvärdet åvilar socialnämnden. Avtalstiden är bunden
till 20 år från och med den 1 januari 2010. Ett nytt hyresavtal upprättas som
ersätter befintligt avtal.
Socialnämnden har accepterat den tillkommande hyran och medel finns
avsatta i budget från och med 2009.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag med en attsats, att uppdra åt tekniska
förvaltningen att teckna hyresavtal med Karlskronahem i enlighet med
ovanstående förutsättningar.
Forts
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§ 106 forts
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2009 överlämnas tekniska
nämndens beslut 29 april 2009 , §§ 66 med 2 attsatser. 1. att uppdra åt
tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Karlskronahem i enlighet
med ovanstående förutsättningar, 2. att meddela tekniska nämnden hur
nämndens ska förhålla sig till restvärden vid för hyrning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med
Karlskronahem i enlighet med ovanstående förutsättningar, samt
2. att återremittera följande attsats för ny beredning; att meddela tekniska
nämnden hur nämndens ska förhålla sig till restvärden vid för hyrning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Vårdförbundet Blekinge
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2009.301.701

§ 107
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2008
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter sedvanlig granskning av
förbundets årsredovisning för år 2008 översänt denna tillsammans med
revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut
om eventuell ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna å sin sida tillstyrker
samtidigt att den upprättade årsredovisningen godkänns och att direktionen
också beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Av årsredovisningen framgår bl.a. att verksamheten i likhet med föregående
år uppvisar ett positivt resultat. Detta år t.o.m. dubbelt stort – eller ca 12
mnkr – som för föregående år. Resultatet är då främst en effekt av en god
beläggning i kombination med en effektiv drift. Det sammanlagda kapitalet
uppgår därmed per 2008-12-31 till hela 23,4 mnkr. Detta kapital är nu så
omfattande att det på något sätt delvis borde kunna återföras till sina
ägare/nyttjare (genom t.ex. lägre prishöjningar/”rabattsystem”) i stället för att
tillåtas växa ytterligare.
Förbundets samtliga mål – såväl finansiella som verksamhetsmässiga – har
samtidigt kunnat uppnås även under år 2008. Förbundets direktion har därför
redan under fjolåret beslutat om nya sådana mål för år 2009, vilka då i högre
grad skall spegla den höjda ambitionsnivå som nu skall gälla för förbundet
och dess verksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet även för år
2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2006.55.200

§ 108
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4, av
Jörgen Johansson (C). Motionären har föreslagit att Karlskrona kommun
verkar för ökad användning av trämaterial i byggandet inom kommunen och
dess bolag, att minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig
byggnad, träbro eller liknande skall uppföras inom kommunen med trä som
dominerande material, samt att trä alltid skall vägas in som ett alternativ vid
nyproduktion.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2009 § 29, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har utrett
frågan om trä som dominerande byggnadsmaterial i samband med till- och
nybyggnadsprojekt.
Förvaltningen håller med motionsställaren att trä är ett utmärkt byggmaterial,
och vi använder trä ofta och gärna, dock har trä vissa begränsningar främst i
monumentala byggnader.
Sedan idrottsarenan byggdes på Rosenholmsområdet har de flesta ny- och
tillbyggnader som genomförts i tekniska förvaltningens regi haft trä som
dominerande material. Exempel på dessa om- och tillbyggnader är:
förskolorna i Rödeby, Spjutsbygd, Hästö, Nättraby, Bastasjö och Hasslö,
fritidslokalen i Vedeby, skolan på Aspö, autistboendet i Bastasjö samt
Nättraby GoIF.
Eftersom motionsställaren har föreslagit att minst ett större byggprojekt,
flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller liknande ska uppföras inom
kommunen med trä som dominerande material och att trä alltid skall vägas in
som ett alternativ vid nyproduktion, kan tekniska förvaltningen konstatera att
motionsställarens önskemål med god marginal är uppfyllt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 136, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2009, § 92, bordlagt
ärendet.
Forts
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§ 108 forts
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Yrkanden
Jörgen Johansson (C) yrkar att ärendet återremitteras så att även bolagen får
möjlighet att yttra sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____
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Personalenheten
Akten
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2007.121.022

§ 109
Svar på motion angående utannonsering av lediga befattningar
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31, av
Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att från och med nu
utanannonsera alla befattningar inom förvaltning och kommunala bolag på
nivå från sektionschef och uppåt, i avvaktan på att förslag enligt nästa att-sats
blir genomfört, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utarbeta en policy för rekrytering till tyngre befattningar där utannonsering
ingår som en nödvändig del.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 12 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
följer nedan redovisade utdrag ur personalprogram samt checklista över
beslutsgång vid rekrytering, samt Vad gäller tillsättning av
förvaltningschefer har vi under de senaste 6 åren tillämpat principen att
kommunstyrelsen fattar beslut om att starta rekryteringsprocesserna. Externt
konsultstöd har tillämpats vid samtliga tillsättningar tillsammans med interna
rekryteringsgrupper bestående av kommunstyrelsens presidium, företrädare
för kommunledningen (oftast kommun- och personalchef) samt fackliga
företrädare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 137, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2009, § 93, bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
_______
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2008.726.140

§ 110
Svar på motion om Sätt fart – för Karlskronas tillväxt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008 § 93,
av Christina Mattisson (S). Motionären skriver att uppdra åt
kommunstyrelsen att till den 1 december 2008 arbeta fram ett konkret
näringslivsprogram med utgångspunkt från ovanstående, att uppdra åt
kommunstyrelsen att tillsätta en näringslivschef på heltid, samt att arbetet
med tillväxtfrågor kontinuerligt redovisas på kommunstyrelsen.
I motionen anges även förbättrade kommunikationer, samverkan med
näringslivsorganisationer och förstärkning av näringslivschefstjänsten.
Näringslivsutskottets ordförande Mats Lindbom (C) har i skrivelse daterad 4
maj 2009 svarat på motionen.
Förslaget till yttrande:
Motionen grundar sig i att det skulle ha skett en nedmontering i arbetet med
tillväxtfrågorna i kommunen. Som svar på det påståendet kommer här en
redovisning som följer motionens ämnesområden;
• IT / Telecom
• Östersjöarbetet
• Kreativa näringar
• Turism och besöksnäringen
• Rosenholms Udde
• Kommunikationer
• Övrigt
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 170,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till motionen, samt yrkar följande
ändringsyrkande avseende attsats 1; att uppdra åt kommunstyrelsen att till
den 1 december 2009 arbeta fram ett konkret näringslivsprogram med
utgångspunkt från ovanstående.
Forts
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§ 110 forts
Svar på motion om Sätt fart – för Karlskronas tillväxt
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Sofia Bothorp ( MP), Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Mats Johansson (S) yrkar bifall till Christina Mattissons ändringsyrkande.
Ann-Louise Trulsson (M) och Kent Lewén ( FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till
motionen.
Mats Lindbom (C) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning
av motionen och för att kunna se över eventuell finansiering av
näringslivschef.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____
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Handläggare
Akten
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2009.58.253

§ 111
Svar på motion om försäljning av Rosenfeltsskolans A-hus
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 januari 2009 § 4, av
Christina Mattisson (S). Motionären har föreslagit att kommunstyrelsen får i
uppdrag att försälja Rosenfeltskolans A-hus i syfte få det omvandlat till
bostäder, företrädesvis med hyresrätt.
Kommunledningsförvaltningen har den 8 april 2009, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man tillstyrker motionen och att
efter kontakt med tekniska förvaltningen konstaterar vi att byggnaden under
senare år endast använts sporadiskt och i liten omfattning. Även om det
framöver kan vara ett bra alternativ till andra externa lokaler för kommunal
verksamhet så kan den fylla ett ännu viktigare behov genom att omvandlas
till bostäder i ett mycket centralt läge.
Förvaltningen har ett krav på reavinst under 2009. Fastighetens bokförda
värde uppgår till ca 1 mkr. Fastigheten bör därför kunna ge reavinst vid en
försäljning. Tekniska förvaltningens kostnader för byggnaden uppgick 2008
till 470 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 171,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2008.2.375

§ 112
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Thomas Worzyk. Förslaget är att kommunen bör ge
Affärsverken i uppdrag att genomföra en seriös studie på de tekniska och
ekonomiska möjligheterna och risker av ett koncept på vind- och
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona. Studien bör
hålla hög kvalité och bör redovisas offentligt.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i beslut 28 augusti 2008
§ 107.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 mars 2009, § 66
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man vidhåller sin
uppfattning i ärendet. Vindkraft skall ersätta fossil energi och inte ställas mot
annat förnyelsebart energislag.
Thomas Worzyk framför via E-post 26 augusti 2008 att det blivit något fel i
informationskedjan inför kommunfullmäktiges beslut och att miljö- och
byggnadsnämnden inte heller haft möjlighet att läsa eller förstå förslaget.
Miljö och byggnadsnämnden bereder ärendet för beslut i
kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram underlag för
beslut i miljö- och byggnadsnämnden. Samtliga handlingar i ärendet har
skickats till ledamöterna i såväl kommunfullmäktige som miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut avseende kraftvärmeverk innehåller inte
avfallseldning vilket Thomas Worzyk påstår i sitt medborgarförslag. Thomas
Worzyks förslag innebär att all el används för att producera fjärrvärme.
Fullmäktige har beslutat att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att
producera el.
Enligt branschorganisationen Svensk fjärrvärme AB har det inte skett någon
investering i värmepumpar för fjärrvärmeproduktion sedan 1984. de få som
är i drift håller på att fasas ut, detta gäller även Stockholm.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 april 2009, § 138, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Forts
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§ 112 forts
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad
av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2009, § 95, bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____
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2008.440.512

§ 113
Svar på medborgarförslag om återställande av rondellen vid
Pantarholmen/Brohålan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2008,
§ 58 av Peter Öjeskog. Förslaget är att återställa rondellen vid
Pantarholmen/Brohålan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 55 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att återställande av en
cirkulationsplats vid ”Brohålan” har vid flera tillfällen tidigare varit aktuellt
(senast vid etablering av Lidl intill ”Lokstallarna”).I tidigare budgetplan
fanns upptaget 3,5 mkr för cirkulationsplatsen år 2012.
Nuvarande budgetförslag 2009 och förslag till plan 2010-2011 redovisar
ingen cirkulationsplats vid ”Brohålan”.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning är en cirkulationsplats vid
”Brohålan” en investering som förbättrar trafiksäkerheten i korsningen men
också ger en smidigare trafik till och från bostadsområdena Långö och
Pantarholmen. Därmed beräknas Landsvägsgatan, Polhemsgatan och
Valhallavägen avlastas från genomfartstrafik
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att behovet av en
cirkulationsplats vid ”Brohålan” prövas i samband med budget för 2010 och
om möjligt prioriteras före andra investeringsobjekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 172,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2008.75.317

§ 114
Svar med borgarförslag om vägbelysning från korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Mikael Holmström. Förslaget är att sätta upp vägbelysning från
korsningen Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 54 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att av den totala vägsträckan
(ca 1,5-2 km) svarar tekniska förvaltningen för ca 200 m. Övrig vägsträcka
ligger inom Rosenholmsområdet (kvartersmark), vars huvudman är Vasallen
AB.
Vasallen AB har meddelat att den aktuella vägsträckan ingår i ett område
som är under planläggning för framtida exploatering och innan detaljplanen
har vunnit laga kraft kommer inte Vasallen AB att investera i en ny
belysning i enlighet med medborgarförslaget.
Nämnden skriver att den del av vägen som förvaltningen ansvarar för (ca 200
m) i nuläget inte är aktuell för gatubelysning. Skulle det visa sig att Vasallen
AB har för avsikt att sätta upp belysning på sin del av den aktuella
vägsträckan kommer förvaltningen att beakta detta och eventuellt utöka
belysningen på den kommunala vägdelen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 173,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Länsstyrelsen i Blekinge län
Informationsenheten
Kommunens anslagstavla
Polismyndigheten i Blekinge Län
Tekniska nämnden
Akten

30

2006.614.003

§ 115
Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående hund.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20-21
december 2006, § 196 av Sten Joelson. Förslaget är en ändring av lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun avseende hund. Ändringarna
avser §§ 18 och 19.
I § 18 föreslås att texten ändras så att ”Hund skall hållas kopplad och
halsband” o s v enligt nuvarande text.
§ 19 föreslås ändrad så att ”Inom följande områden skall hund vara
kopplad och skall föroreningar efter hund plockas upp” o s v enligt
nuvarande föreskrifter.
Vidare föreslås ”Att överträdelse skall beivras”.
Som motivering anges att Trossö är tättbefolkat med begränsade grönytor
och att omdömeslösa hundägare ibland har hundarna lösa till fara för barn,
mindre hundar och hundrädda personer.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 mars 2009, § 53 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att nuvarande allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun kompletteras enligt följande
(kursiv stil avser ny text).
18 § Kompletteras:
Inom å bifogad karta markerat område (bilaga 1) samt inom till allmänt
begagnande upplåtna bad- och campingplatser skall hund vara kopplad .
När hund inte hålls kopplad, inom övriga områden, skall den vara
identifikationsmärkt med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hund
får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i hamnområde där
livsmedel hanteras och/eller hamnområde där livsmedel eller förpackningar
till livsmedel hanteras och/eller förvaras, på till allmänt begagnade upplåtna
lekplatser och begravningsplatser
19 § Kompletteras:
Inom följande områden skall föroreningar efter hund plockas upp:
- Trossö m m enligt under 18 § angiven karta.
Forts

28 maj 2009
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§ 115 forts
Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående hund.
- I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker och planteringar, gång och
cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till allmänt begagnade
upplåtna bad- och campingplatser.
Kommunalt beslut om ändringar/kompletteringar av lokala föreskrifter skall
anmälas till länsstyrelsen som kungör föreskriften i länets
författningssamling.
Kungörelsen skall genom kommunens försorg anslås samt föras in i
ortstidningar. Kommunen skall även tillse att tryckta exemplar av
föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att komplettera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona
kommun enligt ovan, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Kommunledningsförvaltningen
Akten

32

2007.547.139

§ 116
Svar på medborgarförslag om bildandet av invandrarråd.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Emina Cejvan. Förslaget är att bilda ett invandrarråd i
Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 5 maj 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att invandrarråd
inrättades å många håll i Sverige under 1970-och -80-talen. Fortfarande finns
råden kvar i en del kommuner. Tyvärr finns inga samlade referenser till nu
existerande invandrarråds funktion. Att de konstitutionella (och tekniska!)
komplikationerna med parallella demokratiska system kan vara en
komplikation belyses dock i vissa sammanhang.
Karlskrona kommun har ett aktivt Näringslivsutskott som handläggare alla
invandrarfrågor. De demokratiska rättsaspekterna kan därför ses som
tryggade.
Via kommunledningsförvaltningen och övriga kommunala verksamheter kan
såväl enskilda som grupper framföra idéer, synpunkter och förslag in i den
kommunala beslutsprocessen.
Det ges också möjligheter till direkt medverkan i integrationsprocessen, där
samarbete med enskilda och grupper ses som en positiv del i den kommunala
processen. Detta kan särskilt medverka till att reella plattformer skapas för
direkta medborgaruppdrag, vilket enligt förslagsställaren ökar invandrares
och flyktingars aktiva medverkan i offentliga verksamheter inom den
kommunala sektorn.
Kommunen strävar efter att söka så nära kontakt som möjligt med både
enskilda och organisationer för att få så breda referenser som möjligt i varje
enskild fråga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 175,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

28 maj 2009

Kommunledningsförvaltningen
Barn– och Ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

33

2008.577.600

§ 117
Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i
Nationaldagsfirandet i Hoglands park med sina årliga skolshower.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti
2008, § 93 av Göran Lindh. Förslaget är att låta högstadieskolorna delta i
Nationaldagsfirandet i Hoglands park med sina årliga skolshower.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 5 maj 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att under de senaste
åren har nationaldagsfirandet ägt rum i Hoglands park. Arrangemanget sköts
av kulturförvaltningen och innehåller musik av Hemvärnskåren, sång av
Sandgrenska manskören, utdelning av svenska flaggor och av kommunens
demokratipris.
En vidgning av evenemanget, i enlighet med medborgarförslaget, skulle
sannolikt göra att betydligt fler skulle delta i firandet. Men, dessvärre
förutsätter ett sådant arrangemang betydligt större insatser från flera instanser
än idag. Ansvarig personal måste under helgdagen finnas på plats och bla ha
arbetsmiljöansvaret för deltagarna. Behovet av ljud/ljussättning kommer att
utökas och förställningarna måste samordnas. Möjligen kan också
tveksamhet finnas över om scenen i Hoglands park är tillräcklig får sådana
föreställningar. Ett nytt arrangemang i enlighet med förslaget skulle vara
avsevärt dyrare än kostnaden för dagens evenemang.
Marinbasen kommer under tiden 5 – 7 juni i år att arrangera ett stort
örlogsbesök i Karlskrona. I dagsläget planeras för 45 – 50 fartyg från 12
nationer. Nationaldagsfirandet kommer därför i år att flyttas till Stortorget
och evenemanget kommer sannolikt att delvis präglas av örlogsbesöket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 maj 2009, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) och Jan-Olof Petersson (Fp) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Ordförande yttrar sig.

Forts

28 maj 2009
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§ 117 forts
Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i
Nationaldagsfirandet i Hoglands park med sina årliga skolshower.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Patrik Hanssons och Jan-Olofs Peterssons bifallsyrkande till
medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik
Hanssons och Jan-Olof Petersons bifallsyrkande till medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
______

28 maj 2009
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§ 118
Fråga
Patrik Hansson (S) frågar barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson om han välkomnar bestraffningar i Karlskronas skolor.
Jan-Olof Petersson (FP) svarar.
________

28 maj 2009

Akten

2009.304.041

§ 119
Svar på interpellation om gymnasieskolan och budgeten.
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Karl-Gösta
Svenson vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 82, av EvaMarie Malmgren (S) om gymnasieskolan och budgeten.
Karl-Gösta Svenson (M) har med skrivelse den 21 april 2009 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 23 april 2009, § 82 ärendet då interpellanten inte
var närvarande
I debatten deltar Ann-Louise Trulsson (M), Patrik Hansson (S), Christina
Mattisson (S) och Kent Lewén (FP).
______

36

28 maj 2009

Aktern

37

2009.259.014

§ 120
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 23 april 2009, § 96 ärendet.
Ärendet bordläggs då interpellanten inte är närvarande
_______

28 maj 2009

Aktern

2009.305.033

§ 121
Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
Interpellation till näringslivskommunalrådet Mats Lindbom från Christina
Mattisson (S) om ungdomsarbetslösheten och sommarjobb.
Mats Lindbom (C) har med skrivelse den 22 april 2009 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 23 april 2009, § 97 ärendet.
I debatten deltar Kent Lewén (FP) och Magnus Larsson (C).
_______
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17 juni 2009

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni
2009.
§ 122 Avsägelser
§ 123 Kommunala val.
§ 124 Anmälningsärenden.
§ 125 Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende investeringar som ej har
påbörjats.
§ 126 Utvärdering av personalprogrammet vi tror på framtiden.
§ 127 Delårsrapport per den 30 april 2009.
§ 128 Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
§ 129 Finansiering och investeringstillstånd för ombyggnad av Marinens musikkårs lokaler
och Sparresalen.
§ 130 Energibesparade åtgärder Saltöskolan och Hästö medborgarhus.
§ 131 Yttrande över begäran om kommunal borgen.
§ 132 Ändrande taxor för uthyrning av olika kommunala skollokaler.
§ 133 Förslag till jämställdhetsplan för 2009.
§ 134 Ställningstagande till ansökan till UNESCO om inrättande av biosfärområde Blekinge
Arkipelag.
§ 135 Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
§ 136 Svar på motion om Gullberna resecentrum.
§ 137 Svar på motion angående säkrar cykelvägar på Hasslö och Almö.
§ 138 Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö skola.
§ 139 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
§ 140 Avtackning och ordförandes sommarhälsning
_________

17 juni 2009
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 17 juni 2009, kl.13.30- 17.45

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva- Marie Malmgren (S) kl 13.30-17.35 §§ 122- 129
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Hammad Abuisefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S) kl 15.10-17.45 §§ 128-140
Anita Seaberg (S)
Oscar Dyberg (S) kl 13.30-17.35 §§ 122- 129
Roland Andréasson (S) kl 13.30-15.10 §§ 122-127
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ljungberg (M) kl 13.40-17.45 §§ 124-140
Rune Andersson(M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 15.10-17.45 §§ 128-140
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)

2
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Sofia Bothorp (MP)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Törnström (SD)
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.30 §§ 120-del av §§128
Günter Dessin (V)
Marcel Abedini ( ) kl 13.30-17.35 §§ 122- 129
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Walla Carlsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)
Per-Anders Nygård (S)
Lisbeth Bengtsson (S) kl 17.35-17.45 §§ 130-140
Emma B Henning (M)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.30-13.40 §§122-123
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Fröberg (M)
Roland Löfvenberg (M) kl 15.10-17.45 §§ 122-127
Ulla Berg (SD)
Lena Hjorth (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Bo Löfgren (FP)
Sören Lund (KD)
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Roland Löfvenberg (M) kl 15.10-17.45
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.40-17.45
Peter Christensen (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Lisbeth Bengtsson (S) kl 13.30-17.35
Åke Håkansson (S)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Lennarth Eriksson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Andersson (FP) och Anders Persson (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 25 juni 2009, kl. 10.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 122-140
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Anders Persson

Övrigt
Det antecknas särskilt att det vid votering konstaterades att en dosa
vid omröstning inte fungerade varför ledamoten Sofia Ljungberg (M) gav sin röst muntligt
och därefter har voteringsprotokollet i enlighet med avgiven röst manuellt fyllts i.
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 25 juni 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

6

2009.45.102

§ 122
Avsägelser av kommunala uppdrag
Julie Mostert (M) har i skrivelse daterad 27 maj 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Paul Henning (M) har i skrivelse daterad 27 maj 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare idrotts- och fritidsnämnden.
Göran Redeén (KD) har i skrivelse daterad 17 juni 2009 avsagt sig uppdraget
som ordförande i föreningen Björkholmsstugorna i Karlskrona.
Maria Persson (C) har i skrivelse daterad 17 juni 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

17 juni 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 123
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Britt Hagström (M) efter Paul Henning.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Emma Swahn Nilsson (M) efter Julie Mostert.
Ersättare Faraj Abu Iseifan (S) efter Anne-Louise Rosell.
Kulturnämnden
Ersättare Göran Eliasson (S) efter Rosali Andreasson.
Björkholmsstugor
Ordförande Tommy Olsson (KD) efter Göran Redeén.
_____
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Aktern

8

2009.108.700
2009.45.102
2009.359.102

§ 124
Anmälningsärende.
1. Rapportering av icke verkställda beslut enligt LSS 9 § från handikappnämnden.
2. Avsägelse av uppdrag från Socialdemokraterna i genomförandegruppen.
3. Protokollsutdrag 20 april 2009 från Miljöpartiet angående borttagande av
partibeteckning från deltagarlistan vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

17 juni 2009

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

9

2009.353.041

§ 125
Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende
investeringar som ej påbörjats.
I enlighet med de gällande regelverk beträffande överföring av
investeringsmedel ska kommunstyrelsen efter bokslutsberedningen föreslå
kommunfullmäktige vilka investeringsmedel som skall överföras. Detta avser
då investeringar som ej påbörjats.
Tekniska nämnden har i samband med behandling av sitt årsbokslut, lämnat
önskemål om att föra över totalt 56 858 000 kr avseende investeringsmedel
från 2008 som ej påbörjats (bilaga 1).
I samband med beredningen har önskemål framförts om att en
sammanställning av vilka investeringsprojekt som önskas överföras till 2009,
samtidigt som det finns ett behov av att minska anslagen.
Därför har tekniska förvaltningen gjort en bedömning av det aktuella läget
över vilka investeringsmedel som skulle kunna avstås ifrån.
Dessa uppgår totalt till knappt ca 7 000 000 kr.
Övriga förvaltningar har i sina bokslut önskat överföra totalt 5 300 000 kr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 184,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medge tekniska nämnden att överföra totalt 50 008 000 kr,
2. att medge övriga nämnders överföring av investeringsmedel om totalt
5 300 000 kr i enlighet med upprättad bilaga 1, samt
3. att tekniska nämnden ges i uppdrag att för 2009 års avslutade
investeringar redovisa ett överskott om 3 000 000 kr jämfört med budget för
de avslutade projekten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

17 juni 2009

Personalenheten
Akten

10

2004.294.020

§ 126
Utvärdering av personalprogrammet Vi tror på framtiden!
I kommunfullmäktiges beslut 2004-12 om att anta ett nytt personalprogram
fr o m 1 januari 2005 ingick även att en utvärdering skulle genomföras efter
3 års arbete med programmet (2008-2009).
I projektbudgeten för 2009 föreslogs avsätta 100 000 kr för att detta skulle
kunna genomföras via extern leverantör. Kommunstyrelsen beslutade att
dessa medel istället skulle användas för nya informationsskyltar. En
möjlighet ansågs då finnas att genomföra utvärderingen med interna resurser.
Denna möjlighet finns inte längre då resurser för interna utredningar inom
kommunledningsförvaltningen minskats under 2008 och 2009.
Med tanke på det ekonomiska läge Karlskrona kommun befinner sig i kan
ytterligare omprioriteringar av såväl personella som ekonomiska resurser bli
aktuella. Arbetet med att utvärdera personalprogrammet föreslås därför
senareläggas till tidigast 2010. Det är i dagsläget inte möjligt att genomföra
en utvärdering med interna resurser och att ansöka om medel ur
projektbudgeten för att genomföra en extern utvärdering av
personalprogrammet känns inte som en korrekt prioritering i dagsläget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 194,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fortsätta arbetet med nuvarande personalprogram samt
2. att senarelägga utvärderingen av personalprogrammet till 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

17 juni 2009

Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

11

2009.231.042

§ 127
Delårsrapport per den 30 april 2009.
Efter årets första fyra månader uppvisar Karlskrona kommun en prognos som
innebär att helårsresultatet totalt sett väntas uppvisa ett kraftigt underskott
om totalt – 77,6 Mkr.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat
1. att överföra 2 000 000 kr från kommunstyrelsens reserv för individ och
familjeomsorg till socialnämnden,
2. att för 2009 lösa upp reserv om 5 000 000 kr för tillväxt, volym och
miljöförbättrande åtgärder för att balansera det prognostiserade underskottet,
3. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2009,
4. att överlämna delårsrapporten till revisionen, samt
5. att en särskild analys görs på personalsituationen på
handikappförvaltningen med hänvisning till de ökade personalkostnaderna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 197,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2009.

Forts

17 juni 2009
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§ 127 forts
Delårsrapport per den 30 april 2009.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att från och med augusti inhämta
månadsvisa budgetuppföljningar från nämnderna.
Eva-Marie Malmgren (S), Kent Lewén (FP), Patrik Hansson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall till Christina Mattissons
tilläggsyrkande
Karl-Gösta Svenson (M) och Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till att-sats
1, samt yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Sven-Otto Ullnér (M) och Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 1 mot
Richard Jomshofs avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag
attsatserna 2 och 3.
Därefter ställer ordförande proposition på Christina Mattissons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2009.
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att från och med augusti inhämta
månadsvisa budgetuppföljningar från nämnderna.
__________

17 juni 2009

Kommunstyrelsen
Akten

13

2009.350.041

§ 128
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2010
och planer 2011-2012 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2010-2012” som
innehåller 7 stycken att-satser.
Vid dagens sammanträde överlämnas
2. Vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv för stabilitet och trygghet 200102012, daterad 2009-06-11.
3. Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 20102012 – ”Det finns en annan väg”, daterad 2009-06-15 som innehåller 3
stycken att-satser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 198,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa budgetramar för nämnder och finansiella poster i enlighet
med bilaga 1,
2. att fastställa finansiella mål för åren 2010 – 2012 för Karlskrona Kommun
i enlighet med bilaga 2,
3. att fastställa övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade
verksamhet och kommunen nämnder i enlighet med bilaga 3,
4. att fastställa investeringsramarna för 2010, 2011 och 2012 i enlighet med
bilaga 4,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i ”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare
Karlskrona 2010-2012”,
Forts

17 juni 2009
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§ 128 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
6. att de föreslagna förvaltningssammanslagningarna skall vara genomförda
1 januari 2010, samt
7. att uppdra åt Idrotts- och fritidsnämnden att under perioden 2010 – 2012
genomföra de föreslagna förändringarna beträffande konstgräsutveckling och
Aktiv Park, under förutsättning att dessa kan rymmas inom befintliga ramar
hos berörda nämnder.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M), Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Tommy
Olsson (KD), Ann-Louise Trulsson (M), Bo Löfgren (FP), Sofia Bothorp
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 2010- 2012
– ”Det finns en annan väg”
Patrik Hansson (S), Angela Sandström (S) och Marcel Abedini ( ) yrkar
bifall till socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 2010- 2012 –
”Det finns en annan väg”
Günter Dessin (V) och Ulf Hansson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Carl-Göran Svensson (M), Mats Johansson (S), Patrik Enstedt (S), Jan
Lennartsson (M) yttrar sig.
Richard Jomshof (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall till socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 2010- 2012 –
”Det finns en annan väg”
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till
budgetdirektiv mot socialdemokraternas förslag till
budgetdirektiv och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.

Forts
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§ 128 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
majoritets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka socialdemokraternas
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster och 39 nej-röster och 2
frånvarande enligt socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv.
Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv för 2010-2012
2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast återkomma till fullmäktige
med ett balanserat förslag till budgetdirektiv, samt
3. att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en
plan för hur det förväntade underskottet för 2009 ska återställas senast 2012.
__________

Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

17 juni 2009
16
2009.363.292

§ 129
Finansiering av investeringstillstånd för ombyggnad av Marinens
musikkårs lokaler och Sparresalen.
Tekniska nämnden föreslår att Marinens Musikkårs lokaler och
Sparresalen byggs om för sammanlagt 13,3 mnkr. I fastställd
investeringsbudget för år 2009 finns anslaget 12,5 mnkr för projektet,
varför tilläggsmedel om 0,8 mnkr krävs. Projektet har för övrigt i
budgeten rubricerats som en s.k. ”lönsam investering”.
Statens fastighetsverk har samtidigt förbundit sig att svara för en
tillkommande hyra motsvarande en investering om 11,3 mnkr ( dvs. 85
% av investeringen). Statens andel täcks då i form av ett 6-årigt
hyresavtal utan kvarvarande restvärde för investeringsbeloppet.
Investeringens resterande del om 2,0 mnkr kommer därmed att belasta
kulturnämnden i form av en årlig hyresökning för Sparresalen om 0,2
mnkr (prel. från mars månad år 2010). Som mervärde får
kulturnämnden i gengäld en viss standardhöjning av lokalen, som bör
kunna ge möjligheter för såväl en ökad uthyrning som en något förhöjd
taxa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 199,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka investeringsanslaget i Budget 2009 för Lokaler åt Marinens
musikkår från 12,5 till 13,3 miljoner kronor,
2. att täcka denna utökning genom en omdisponering av 0,8 miljoner
kronor från 2009 års Klumpanslag för Fastighetsinvesteringar,
3. att samtidigt ge tekniska nämnden ett omedelbart
investeringstillstånd för detta projekt, samt
4. att frågan om eventuell kompensation till kulturnämnden för den
ökade hyreskostnaden skall prövas först i samband med fastställandet
av nya nämndsvisa budgetramar för åren 2010 - 2012.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

17 juni 2009
2009.395.375
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§ 130
Energibesparande åtgärder Saltöskolan och Hästö Medborgarhus
I enlighet med det pågående arbetet med energibesparande åtgärder, har
tekniska nämnden arbetat vidare med att ta fram förslag på åtgärder, inte
minst i samband med den fortsatta planeringen av fjärrvärmeutbyggnaden.
Då Affärsverken för närvarande arbetar med utbyggnad av fjärrvärmenätet
på såväl Saltö som Hästö, är det lämpligt att kommunen passar på och
kombinerar anslutning till sina lokaler i samband med dessa arbeten.
De av kommunfullmäktige anslagna investeringsramarna för
energibesparande åtgärder är redan ianspråktagna varför investeringen
erfordrar nyupplåning för finansiering av investeringen.
Investeringarna är redan på kort sikt s.k. lönsamma, och de positiva effekter
som uppstår möjliggör för fastighetsavdelningen att möta de besparingskrav
som åvilar avdelningen utan att det sker på bekostnad av underhållet.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat
att ärendet beträffande Hästö Medborgarhus återremitteras för ytterligare
utredning om försäljning är möjlig, eller om lokalen behövs för fortsatt
kommunal verksamhet
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 200,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Saltöskolan
2. att utöka investeringsanslaget för energibesparande åtgärder med totalt
750 000 kr och att detta finansieras genom nyupplåning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

17 juni 2009
AB Karlskrona Moderbolag
Ekonomienheten
Akten

18

2009.384.045

§ 131
Yttrande över begäran om kommunal borgen.
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 att reversen mellan AB
Karlskrona Moderbolag Karlskrona kommun ska upphöra, dessutom har
kommunfullmäktige gett AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att teckna
nytt lån hos extern långivare motsvarande tidigare tecknad revers. För att AB
Karlskrona Moderbolag ska kunna få en upplåning till rimligt pris bedöms att
kommunal borgen är nödvändig. Med anledning av det föreslår AB
Karlskrona Moderbolag att begära borgen för lånet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 201,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja AB Karlskrona Moderbolag borgen för upplåning om 120
miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

17 juni 2009
19
2008.1018.282

§ 132
Ändrade taxor för uthyrning av olika kommunala skollokaler
Kommunfullmäktige fastställde i januari 2009 (09-01-22 § 5) barn- och
ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för uthyrning av skollokaler
till företag, friskolor och annan kommersiell verksamhet. Barn – och
ungdomsnämnden angav samtidigt att man senare skulle återkomma även med
ett förslag till nya avgifter för ideella organisationer, pensionärsorganisationer
och studieförbund.
Barn- och ungdomsnämnden har därför nu i april månad beslutat om nya
regler och avgifter för lokaluthyrning till denna typ av föreningar med
föreslagen giltighet från den 1 augusti i år. För att bli giltigt måste nämndens
beslut dock godkännas och fastställas även av
kommunstyrelse/kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsförvaltningen har också haft samråd med
utbildningsförvaltningen i syfte att söka få fram en gemensam ”prislista” för
uthyrning av skollokaler. Stora skillnader i uthyrningen föreligger dock
mellan förvaltningarna, varför man endast kunnat enas om en gemensam
prissättning av vanliga klassrum. Utbildningsnämnden har sedan i april månad
godkänt förvaltningens totala förslag till nya avgifter för uthyrning av
nämndens olika skollokaler (utan beslut om datum för ikraftträdande). Även
detta beslut måste dock hänskjutas till kommunstyrelse/kommunstyrelse för
slutlig prövning och godkännande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 202,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för
uthyrning av olika skollokaler till ideella föreningar, studieförbund och
pensionärsorganisationer med giltighet från den 1 augusti 2009,
2. att samtidigt tillstyrka även utbildningsnämndens förslag till ändrade avgifter
för uthyrning av olika skollokaler till föreningar och privata intressenter med
giltighet också från den 1 augusti, samt
Forts

17 juni 2009
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§ 132 forts
Ändrade taxor för uthyrning av olika kommunala skollokaler
3. att såväl barn- och ungdomsnämnden som utbildningsnämnden i
normalfallet skall fatta beslut om en framtida årlig indexuppräkning
även av dessa avgifter.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar att ordet tillstyrka byts ut mot bifalla i attsats 1
och 2, samt i attsats 3 att orden i normalfallet tas bort.
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till Jan-Olof Peterssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan- Olof
Peterssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Jan-Olof Peterssons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla barn- och ungdomsnämndens förslag till ändrade avgifter för
uthyrning av olika skollokaler till ideella föreningar, studieförbund och
pensionärsorganisationer med giltighet från den 1 augusti 2009,
2. att samtidigt bifalla även utbildningsnämndens förslag till ändrade avgifter
för uthyrning av olika skollokaler till föreningar och privata intressenter med
giltighet också från den 1 augusti, samt
3. att såväl barn- och ungdomsnämnden som utbildningsnämnden skall
fatta beslut om en framtida årlig indexuppräkning även av dessa
avgifter.
______

Jämställdhetskommittén
Akten

17 juni 2009
2008.807.026
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§ 133
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
Från och med 2009 kommer Jämställdhetsprogrammet att delas upp i två
olika delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i
en jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Denna
jämställdhetsplan är gemensam för kommunens gemensamma verksamhet.
Därefter kommer nämnderna/bolag att ta fram en handlingsplan för
jämställdhetsarbetet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen och fem andra lagar. Skillnaden när det gäller
jämställdhetsområdet är bland annat att kravet på framtagande av
jämställdhetsplan ändras från varje år till var tredje år. Arbetsgivaren ska
även upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.
Ambitionen med jämställdhetsplanen är att belysa hur kommunen som
arbetsgivare hantera jämställdhetsarbetet i de fyra målområden tillväxt,
sysselsättning, jämställdhetsperspektivet i verksamheten och makten. Det är
samma målområden som Jämställdhetskommittén tidigare har beslutat att
arbeta med. De mål som det ska arbetas med under perioden är inarbetade i
texten och markerade med kursiv text. I slutet av del I finns det förslag till
åtgärder under 2009-2011.
Socialdemokraterna har vid dagens sammanträde överlämnat
Socialdemokraternas förslag till jämställdhetsplan för Karlskrona kommun
2009-2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 203, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta föreslagen Jämställdhetsplan för
Karlskrona kommun för år 2009 – 2011.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

Blekinge Arkipelag
Länsstyrelsen i Blekinge län
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
Handläggare
Akten

17 juni 2009
22
2008.207.430

§ 134
Ställningstagande till ansökan till UNESCO om inrättande av
biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Biosfärkandidatkontoret för Blekinge Arkipelag har i skrivelse daterad 4 maj
2009 översänt underlag för Karlskrona kommuns beslut om ställningstagande
till ansökan till UNESCO om inrättandet av biosfärområde Blekinge
Arkipelag.
Kontoret önskar få Karlskrona kommuns ställningstagande senast den 25 juni
2009.
I det översända beslutsunderlaget ingår följande; Blekinge Arkipelag –
Samverkan för hållbar utveckling genom kultur, natur och entreprenörskap,
PM Biosfärområde Blekinge Arkipelag samt remissredogörelse.
Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner samt Länsstyrelsen
Blekinge samverkar för att bilda ett biosfärområde i Blekinges skärgård och
kustbygd. Detta arbete startade år 2005. En förstudie har tagits fram, daterad
31 oktober 2007. Efter detta har de ovan angivna parterna undertecknat ett
samarbetsavtal för bildande av biosfärkandidatområde Blekinge skärgård
med kust, daterat 2008-02-28. Ett förslag till ansökan har tagits fram och
Karlskrona kommun, kommunstyrelsen, har vid sammanträde 7 april 2009, §
121, lämnat remissyttrande i ärendet.
Av nu översänd remissredogörelse, daterad 24 april 2009, framgår det att
närmare 40 yttranden inkommit. Dessa har avlämnats av olika intressenter
som intresseföreningar, organisationer och myndigheter av skilda slag. Dessa
yttranden stärker möjligheten att göra en komplett ansökan. Som kandidat
har Blekinge Arkipelag genomgått en nationell granskning och området
bedöms ha goda möjligheter att bli godkänt. Den ansökan som avses
inlämnas till UNESCO är således det förslag till ansökan som utsändes som
remisshandling tidigare under året samt med de kompletteringar som avgivna
remissyttranden ger upphov till. Vad gäller de synpunkter som Karlskrona
kommun har lämnat i sitt remissvar har dessa kommenterats och det kan ej
noteras att någon av de synpunkter som lämnats har avvisats.
Forts
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§ 134 forts
Ställningstagande till ansökan till UNESCO om inrättande av
biosfärområde Blekinge Arkipelag.
I PM Biosfärområde Blekinge Arkipelag, daterat 24 april 2009, redovisas hur
området och arbetet skall kunna hanteras efter det att biosfärområdet blivit
formellt utsett.
I denna handling ingår bland annat förslag till budget för det fortsatta arbetet.
Av handlingen framgår det att ett samverkansavtal mellan huvudmännen är
det bästa alternativet samt vidare att den nu redovisade budgeten för det
kommande arbetet ligger på den nivå som Karlskrona kommun har
accepterat i sitt remissvar. Vidare innehåller detta PM också en
uppdragsbeskrivning för biosfärkontoret. När det gäller biosfärkontorets
geografiska placering har detta diskuterats och förankrats i styrgruppen.
Styrgruppen anser att det bör placeras i Ronneby brunnspark, om möjligt i
anslutning till Naturum. Karlskrona kommun överlämnar åt styrgruppen att
slutligt fatta beslut om denna placering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 204,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1 att godkänna redovisad ansökan om biosfärområde Blekinge Arkipelag,
2. att Karlshamns kommun, Ronneby kommun, Karlskrona kommun och
Länsstyrelsen i Blekinge län ansöker gemensamt hos svenska regeringen om
att Blekinge Arkipelag nomineras till UNESCO som biosfärområde,
3. att godkänna den verksamhetsorganisation som beskrivs i ansökan,
4. att tillstyrka fastställt PM (2009-04-24) om uppdragsbeskrivning för
biosfärkontoret,
5. att överlämnar åt styrgruppen för Blekinge Arkipelag att fatta beslut om
biosfärkontorets placering,
6. att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Karlshamns och
Ronneby kommuner samt Länsstyrelsen i Blekinge län fattar likalydande
beslut, samt
7. att frågan om eventuell kompensation till kommunstyrelsen för den
tillkommande kostnaden skall prövas först i samband med fastställandet av
nya nämndsvisa budgetramar för åren 2010 – 2012.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

17 juni 2009
2008.1024.739

Äldrenämnden
Akten
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§ 135
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att inrätta kolloverksamhet för äldre i
likhet med den som bland annat Stadsmissionen i Stockholm har inrättat.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 47 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att verksamheter som erbjuder äldre
rekreationsmöjligheter samt minskar social isolering är viktiga för
äldreomsorgen. Redan tidigare har området Dagliga aktiviteter lyfts fram
som ett av fyra strategiska områden. Träffpunkterna (tidigare dagcentraler)
har mångsidig verksamhet som drivs i olika kommundelar så att äldre kan
besöka en träffpunkt i närheten av sin bostad. Aktiviteterna är mer intensiva
under höst, vinter och vår och minskar under sommarmånaderna. Några
aktiviteter har sommaruppehåll.
Äldrenämndens Framtidsprogram tar upp ett utökat urval av aktiviteter som
en viktig utvecklingsfråga. Aktiviteterna ska vända sig till alla oavsett om
besökaren bor i ordinärt boende eller i särskilda boendeformer.
Lägerverksamhet för äldre erbjuder ett alternativ att erbjuda aktiviteter som
är anpassade för att ta vara på de förstärkande effekterna som sommaren
som årstid har att erbjuda. Det strategiska området Dagliga aktiviteter har
kunnande och organisation att erbjuda läger av olika former för äldre
personer sommartid.
Äldrenämnden har ett avtal med PRO Karlskrona om användning av Villa
Lorentsberg där alla äldre erbjuds rekreation i naturnära miljö tillgänglig
även med allmänna kommunikationer. Alla äldrenämndens verksamheter
har möjlighet att för sina brukare boka ett besök anpassat efter deras
önskemål och behov. AnhörigBryggan kommer i sommar att lägga en del av
aktiviteterna på Lorentsberg. Även endagsläger kan lokaliseras på Villa
Lorentsberg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 205, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

Kommunledningsförvaltningen
Akten

17 juni 2009
25
2006.307.537

§ 136
Svar på motion om Gullberna resecentrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, § 79 av
Mats Lindbom (C). Förslaget är att kommunstyrelsen utreder och presenterar
ett förslag om Resecentrum i Gullbernaområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 5 maj 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att sammanfattningsvis
anser vi att motionen aktualiserar ett antal strategiska frågor med bäring på
att skapa ett hållbart transportsystem som bör utredas. Karlskrona
resecentrum, Gullberna Resecentrum och ett utbyggt linjenät bedömer vi
vara viktiga delar i ett framtida hållbart transportsystem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 206, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

Tekniska nämnden
Akten

17 juni 2009
26
2007.190.312

§ 137
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Jeanette Petersson (S). Förslaget är att kommunen skall verka för att
cykelbanor byggs ut på Hasslö och från Hasslö via Almö till Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2009, § 68 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de i motionen föreslagna
cykelvägarna avser allmänna vägar med vägverket som huvudman (väg 673
och väg 678) samt i viss mån enskilda vägar. Förvaltningen har med
anledning därav hemställt om vägverkets yttrande i ärendet. Vägverket har i
sitt svar bland annat angett att vägarna ingår i det regionala vägnätet och att
investeringsåtgärder i enlighet med ovannämnda motion beslutas av Region
Blekinge efter samråd med berörda kommuner och vägverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 207, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

17 juni 2009

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

27

2009.109.623

§ 138
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 27
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ändring av en
skolas upptagningsområde på bekostnad av en annan skolas
geografiska gränser är självfallet en svår avvägning och att i dagsläget är det
svårt ur rättviseskäl och ekonomiska hänsyn att tillmötesgå medborgarförslaget kring Sturkö skola.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 208, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

17 juni 2009
Aktern

28

2009.259.014

§ 139
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Fullmäktige bordlade den 28 maj 2009, § 120, ärendet då interpellanten inte
var närvarande.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

17 juni 2009

29

§ 140
Avtackning och ordförandes sommarhälsning
Ordförande överlämnar en blomma till kommunjurist Lennarth Eriksson och
önskar honom lycka till som pensionär.
Lennarth Eriksson tackar för blomman och önskar alla en trevlig sommar.
Ordföranden önskar ledamöter, tjänstemän, journalister och tjänstemän en
trevlig sommar.
Ledamot Christina Mattisson (S) önskar ordförande med familj en trevlig
sommar.
_______

27 augusti 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 augusti
2009.
§ 141 Avsägelser
§ 142 Kommunala val.
§ 143 Anmälningsärenden.
§ 144 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 145 Inkomna interpellationer.
§ 146 Förslag till jämställdhetsplan 2009-2011.
§ 147 Yttrande över vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning för väg E22,
Karlskrona-Kalmar, delen Lösen-Jämjö (objektnr 87 914 002)
§ 148 Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§149

Förändring av organisatoriskt funktionsansvar för kommunövergripande
risksamordnare.

§ 150 Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet.
§ 151 Förslag till ändrad organisation för gymnasiesärskola och särvux.
§ 152 Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
§ 153 Ombudgetering.
§ 154 Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
§ 155 Svar på motion om Gullberna resecentrum.
§ 156 Svar på motion angående säkrar cykelvägar på Hasslö och Almö.
§ 157 Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö skola.
§ 158 Svar på motion om införande av parboendegaranti.
§ 159 Svar på medborgarförslag om photopoint vid Brändaholm.
§ 160 Svar på medborgarförslag om att införa åtgäder för att få bort buskörning i stadens
centrum.
§ 161 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.

1

27 augusti 2009

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 augusti 2009, kl.13.30- 17.40

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S) kl 13.30-16.30 §§ 141-del av §§148
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S) kl 13.30-16.40 §§ 141-148
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S) kl 15.25-17.40 §§ 147-161
Ingrid Trossmark (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Angela Sandström (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S)
Gertie Olsson (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Sophia Ljungberg (M) kl 13.30-16.50 §§ 141-151
Rune Andersson(M)
Annica Engblom (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M) kl 13.30-16.35 §§ 141-del av §§148
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.30-17.30 §§ 141-del av §§ 153
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Magnus Larsson (C) KL 14.40-17.40 §§ 144-161
Ingela Abramsson (C)
Tommy Olsson (KD) kl 13.30-16.30 §§ 141-del av §§148
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsetn Blum (KD)
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Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Törnström (SD) kl 13.30-16.40 §§ 141-148
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.05 §§ 141-del av §§148
Roger Poka (MP)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 13.30-16.50 §§ 141-151
Marcel Abedini ( )
Tjänstgörande

ersättare

Börje Nilsson (S)
Rosita Persson (S)
Ulla Ohlsson (S) kl 13.30-15.25 §§ 141-146
Lisbeth Bengtsson (S)
Eva Öhman (S)
Åke Håkansson (S)
Margita Landehag (S)
Per-Anders Nygård (S)
Walla Carlsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rikard Jönsson (S) kl 16.40-17.40 §§ 149-161
Emma B Henning (M) kl 13.30-17.30 §§ 141-del av §§ 153
Ulla Berg (SD)
Lena Hjorth (FP)
Ulf Lundh (C) kl 16.50-17.40 §§ 151-161
Karl-Aners Holmqvist (C)
José Espinoza (MP)
Inger Åkesson (KD) kl 16.40-17.40 §§ 149-161
Birgitta Gamelius (M) kl 16.40-17.40 §§ 149-161
Bengt Fröberg (M) kl 16.50-17.40 §§ 151-161

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M) kl 13.30-16.50
Birgitta Gamelius (M) kl 13.30-16.40
Bengt Lindström (M)
Sven Wallfors (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Ulf Lundh (C) kl 13.30-16.50
Inger Åkesson (KD) kl 13.30-16.40
Christina Birge (MP)
Rikard Jönsson (S) kl 13.30-16.40
Mats Fagerlund (S)
Ulla Ohlsson (S) kl 15.25-17.40
Ulf Hansson (V)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Jan-Olof Petersson (FP) och Oscar Dyberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 4 september 2009, kl. 10.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 141-161
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan-Olof Petersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Oscar Dyberg
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 september 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

6

2009.45.102

§ 141
Avsägelser av kommunala uppdrag
Daniel Jusinski (KD) har i skrivelse daterad 1 juli 2009 avsagt sig uppdraget
som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

27 augusti 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 142
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Karlskrona Fryshus AB
Tjänsteman Bengt Nilsson efter Lennarth Eriksson.
Kommunstyrelsen
Ersättare Lars Karlsson (C) efter Maria Persson
_____
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Aktern

8

2009.516.406
2009.276.107

§ 143
Anmälningsärende.
1. Miljö- och byggnadsnämnden den 15 juni 2009 § 170, ändring av taxa för avgifter
enligt plan- och bygglagen 2009.
2. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med Blekingetrafiken AB den 11 juni
2009.
3. Tackkort från Mats Johansson.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

27 augusti 2009

Akterna

2009.500.106
2009.580.822
2009.605.106

§ 144
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om en dagsverkenakuten kopplad till
arbetsförmedlingen, särskilt ställe för våra tonåringar och unga vuxna under
25 år, av Irene Pettersson.
2. Medborgarförslag om underhåll av badplatsen på Stumholmen, av Bengt
Johansson.
3. Medborgarförslag angående årlig gatumusikfestival, av Peter Öjeskog.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Aktern

2009.634.730

§ 145
Inkommen interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
1. Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående förtroendet
för äldreomsorgen i Karlskrona kommun, av Patrik Hansson (S).
__________
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Samtliga nämnder/bolag
Jämställdhetskommittén
Akten

2008.807.026

§ 146
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
Från och med 2009 kommer Jämställdhetsprogrammet att delas upp i två
olika delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i
en jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Denna
jämställdhetsplan är gemensam för kommunens gemensamma verksamhet.
Därefter kommer nämnderna/bolag att ta fram en handlingsplan för
jämställdhetsarbetet.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny lagstiftning i kraft,
Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag ersätter bland annat
Jämställdhetslagen och fem andra lagar. Skillnaden när det gäller
jämställdhetsområdet är bland annat att kravet på framtagande av
jämställdhetsplan ändras från varje år till var tredje år. Arbetsgivaren ska
även upprätta en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.
Ambitionen med jämställdhetsplanen är att belysa hur kommunen som
arbetsgivare hantera jämställdhetsarbetet i de fyra målområden tillväxt,
sysselsättning, jämställdhetsperspektivet i verksamheten och makten. Det är
samma målområden som Jämställdhetskommittén tidigare har beslutat att
arbeta med. De mål som det ska arbetas med under perioden är inarbetade i
texten och markerade med kursiv text. I slutet av del I finns det förslag till
åtgärder under 2009-2011.
Socialdemokraterna har vid dagens sammanträde överlämnat
Socialdemokraternas förslag till jämställdhetsplan för Karlskrona kommun
2009-2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 203,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen Jämställdhetsplan för Karlskrona kommun för år 2009 –
2011.
Yrkanden
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att texten på sidan 10 under rubriken motverka våld mot kvinnor, sista
Forts
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§ 146 forts
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009
meningen ändras till följande; mäns våld mot kvinnor är ett hot mot
jämställdheten och måste bekämpas, alla kvinnor ska känna sig trygga i
Karlskrona kommun.
Richard Jomshof (SD), Kent Lewén (FP), Mats Lindbom(C), IngaLill
Siggelsten (KD), Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till socialdemokreternas förslag till
jämställdhetsplan för Karlskrona kommun för åren 2009-2011, samt yrkar att
texten på sidan 10 under rubriken motverka våld mot kvinnor, andra
meningen ändras till följande; Det har upprättats en handlingsplan under
2008 mot våld mot kvinnor respektive män, samt att texten under samma
rubrik sista meningen ändras till följande; mäns våld mot kvinnor är ett hot
mot jämställdheten och måste bekämpas, alla kvinnor ska känna sig trygga i
Karlskrona kommun.
Angela Sandström (S) och Marcel Abedini ( ) yrkar bifall till
socialdemokraternas förslag.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, samt
ändringsyrkandet mot Socialdemokreternas förslag till jämställdhetsplan,
samt de två ändringsyrkanderna och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka socialdemokraternas förslag röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster och 33 nej-röster, 1 avstår och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag med justering i text.
Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagen Jämställdhetsplan för Karlskrona kommun för år 2009
– 2011, samt
2. att texten på sidan 10 under rubriken motverka våld mot kvinnor, sista
meningen ändras till följande; mäns våld mot kvinnor är ett hot mot
jämställdheten och måste bekämpas, alla kvinnor ska känna sig trygga i
Karlskrona kommun.
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Vägverket Region Sydöst
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

2007.118..014

§ 147
Yttrande över vägutredning med miljökonskevensbeskrivning för väg
E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen-Jämjö (objektnr 87 914 002).
Vägverket Region Sydöst har upprättat vägutredning med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för E22, delen mellan Lösen och
Jämjö, Karlskrona kommun. E22 ingår i det nationella vägnätet och
dess funktion är att knyta samman viktiga städer längs sydöstra
kustregionen samt utgöra en bra anslutning mot övriga regioner i
landet. Sträckan Lösen-Jämjö är betydelse både för den övergripande
trafiken och för den lokala trafiken mellan Karlskrona, Ramdala,
Jämjö och öarna i söder. Kommunen anser att en ny E22 är av stor
vikt för Karlskronas utveckling. Det finns också ett stort
bebyggelsetryck inom kustområdet söder om nuvarande E22.
Kommunfullmäktige har i tidigare vägutredning från 1996 förordat ett
alternativ kallat D, som i stort sett överensstämmer med nuvarande
Alternativ 3. Detta alternativ redovisas i Översiktsplan 2002.
Då förbifart enligt Alternativ 3 inte lika effektivt fångar upp den
lokala trafiken bedöms den största sammantagna nyttan finnas i
Alternativ 1, där man också bitvis kan utnyttja befintlig vägsträckning.
Det är viktigt att fånga upp befintliga och potentiella
utvecklingsområden söder om nuvarande E22 samt i Jämjö med
omnejd. När det gäller Alternativ 1 på sträckan Ramdala- Jämjö det
vill säga öst och väst, anser kommunen att det fordras ytterligare
studier och remissförfarande innan slutgiltigt ställningstagande kan
ske.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förorda alternativ 1, samt
2. att i övrigt avge yttrande till Vägverket Region Sydöst i enligt vad som
ovan anförts.
_______

27 augusti 2009 14

Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2008.118.109

§ 148
Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att
arbeta fram ett nytt förslag till plan för etnisk mångfald i Karlskrona
kommun för åren 2009-2011.
För inhämtande av synpunkter på den nya planen för etnisk mångfald i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet, har förslaget sänts på remiss till
näringslivsutskottets ledamöter, samtliga kommunala verksamheters
nämnder och styrelser, inklusive de kommunala bolagens styrelser inom
Karlskrona kommun. Remissrundan har också omfattat de fackliga
organisationerna. Remisstiden har varit mellan 1 oktober 2008 till 31
december 2008. Samtidigt har förslaget sänts ut till ett antal
intresseorganisationer för information med uppmaning att inkomma med
synpunkter och förslag.
Efter remissrundan har integrationsstrategen tagit hänsyn till de inkomna
svaren. Många av de förslag och tillägg som framkom är inarbetade i planen.
När planen för etnisk mångfald för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet är antagen av kommunfullmäktige ska de olika nämnderna och
kommunala styrelser upprätta en årlig integrationsplan under 2009-2011. I
integrationsplanen ska det ingå mätbara mål för nämnderna/styrelsens
verksamhet. Måluppfyllelsen och utvärderingen redovisas i
förvaltningens/bolagets verksamhetsberättelse i samband med årsbokslutet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Yrkanden
Mats Lindbom (C), Ann-Louise Trulsson (M), Patrik Hansson (S), Jan-Olof
Petersson (FP), Günter Dessin (V), Marcel Abedini ( ), Eva-Marie Malmgren
(S), Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshofs (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 148 forts
Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomichefen
Akten

2009.518.023

§ 149
Förslag till överföring av tjänst från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen
Kommunens risksamordnare är idag placerad på
samhällsbyggnadsförvaltningen och har ingen koppling till miljö- och
byggnadsnämnden. Förslaget innebär en omorganisation där funktionen som
risksamordnare flyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till
kommunledningsförvaltningen. Funktionen som risksamordnare är
kommunövergripande och innebär bl a samordning av försäkringsärenden.
Under kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och ledning,
finns funktioner som säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetschef samt
beredskapssamordnare. Att placera funktionen som risksamordnare
tillsammans med dessa tjänster möjliggör dels en ökad tydlighet i
organisationen dels en förbättrad samordning.
Överflyttningen föreslås gälla fr.o.m. 2009-09-01.
Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet i juni och beslutat i
enlighet med detta förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att funktionen som risksamordnare överförs från
samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen fr.o.m.
2009-09-01, samt
2. att ekonomichefen ges i uppdrag att genomföra de ramjusteringar som
erfordras med anledning av denna överföring.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Äldrenämnden
Akten

2009.446.003

§ 150
Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 20 maj 2009, § 58, föreslagit
fullmäktige besluta godkänna revidering av reglemente för kommunala
pensionärsrådet i Karlskrona exklusive den näst sista meningen under § 1
rådets syfte och uppgifter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 222,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet i
Karlskrona exklusive den näst sista meningen under § 1 rådets syfte och
uppgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

2008.597.617

§ 151
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux.
Barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen skrev den 15
maj 2008 fram ett förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet för
gymnasiesärskolan och särvux.
Barn- och ungdomsnämnden tog beslut den 17 juni 2008, § 62.
Utbildningsnämnden tog beslut den 15 oktober 2008, § 60.
Kommunstyrelsens allmänna utskott begärde vid sammanträdet den 5 augusti
2008, § 57 en komplettering av ärendet avseende dialogen med berörda
föräldrar. Denna komplettering är gjord, daterad den 2 februari 2009.
Vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009, § 61 återremitterades
ärendet med motiveringen att anställningsförhållandena utreds för
personalen.
I en skrivelse daterad 30 mars 2009 har man klargjort turordningskrets och
anställningstid.
Vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 90 återremitterades
ärendet igen med motiveringen att skiftet i huvudmannaskap genomförs i
stort samråd med berörd personal.
I skrivelse daterad 11 juni 2009 har förvaltningschefen på Barn- och
ungdomsförvaltningen redogjort för de åtgärder som hon vidtagit i anledning
av återremissen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 223,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och
särskolans vuxenutbildning från Barn- och ungdomsnämnden till
Utbildningsnämnden med full verkan från och med höstterminen 2009,
2. att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med
utbildningsförvaltningen förbereder denna övergång, samt

Forts
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§ 151
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux.
3. att i samband med budgetberedningen inför 2010, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enligt med ovan.
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2009.350.041

§ 152
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2010
och planer 2011-2012 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2010-2012” som
innehåller 7 stycken att-satser.
2. Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 20102012 – ”Det finns en annan väg”, daterad 5 augusti 2009 som innehåller 3
stycken att-satser.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 augusti 2009 överlämnar
femklövern en ny skrivelse daterad 11 augusti 2009 med 9 stycken att-satser.
Vid dagens sammanträde överlämnas följande handlingar;
1. Femklövern ett reviderat budgetförslag innehållande 6 stycken att-satser
daterad 27 augusti 2009.
2. Socialdemokraternas förslag till budgetdirektiv för 20102012 – ”Det finns en annan väg”, daterad 27 augusti 2009 som innehåller 1
tilläggs-attsats.
3. Sverigedemokraternas tilläggsyrkande till budgetdirektiven för 2010-2012,
daterad 27 augusti 2009 som innehåller 12 stycken att-satser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 224,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka femklöverns förslag till budgetdirektiv för åren 2010-2012
enligt allmänna utskottets förslag, dock med justering av
utbildningsnämndens ramar som istället ökar med 5 Mkr för år 2010 och 4
Mkr för de följande åren,
2. att de finansiella målen enligt bilaga 2 justeras med beaktande av
ändringsyrkandet i första att-satsen,
Forts
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§ 152 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
3. att fastställa övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade
verksamhet och kommunen nämnder i enlighet med bilaga 3,
4. att fastställa investeringsramarna för 2010, 2011 och 2012 i enlighet med
bilaga 4,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i ”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare
Karlskrona 2010-2012”,
6. att de föreslagna förvaltningssammanslagningarna skall vara genomförda
1 januari 2010, samt
7. att uppdra åt Idrotts- och fritidsnämnden att under perioden 2010 – 2012
genomföra de föreslagna förändringarna beträffande konstgräsutveckling och
Aktiv Park, under förutsättning att dessa kan rymmas inom befintliga ramar
hos berörda nämnder.
8. att de beräknade överskotten för åren 2010-2012 justeras i enlighet med
första attsatsen, samt
9. att därest riksdagen beslutar om ökade statsbidrag för perioden 20102012, lägga dessa i en reserv under kommunstyrelsen.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M), Mats Lindbom (C), Ann-Louise Trulsson (M),
Kent Lewén (FP), Jan Johansson (KD) yrkar bifall till femklöverns
reviderade förslag till budgetramar och koncernövergripande mål för åren
2010-2012 daterad 27 augusti 2009.
Christina Mattisson (S) och yrkar bifall till socialdemokreternas förslag till
tilläggsattsats daterad 27 augusti 2009, att med verkställighet 1 januari 2010
avveckla näringslivsutskottet, samordningskommittén samt
jämställdhetskommittén och överföra deras verksamheter till
Kommunstyrelsens Allmänna utskott enligt ovan redovisade förslag.
Marcel Abedini ( ) yrkar bifall till socialdemokraternas tilläggsattsats.
Günter Dessin (V) yrkar avslag på femklöverns förslag till budgetdirektiv.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande
till budgetdirektiven för 2010-2012, daterad 27 augusti 2009 som innehåller
12 stycken att-satser;
Forts
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§ 152 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och redovisa de ekonomiska och
social konsekvenserna för kommunens totala flykting-, invandrar och
integrationsverksamhet,
2. att säga upp flyktingavtalet,
3. att möjligheten för flyktingar i introduktion att tjäna 2 000 kronor per
månad netto utan att detta påverkar introduktionsersättningen tas bort,
4. att alla formerar av positiv särbehandling eller beaktande av etnicitet vid
anställning inom kommunen avskaffas,
5. att anmoda Utbildningsnämnden att balansera budgeten för SFI och istället
använda sparade medel till övrig verksamhet i nämnden.
6. att anmoda Barn- och ungdomsnämnden att endast fördela SALSA enligt
utbildningsbakgrund,
7. att minska antalet ledamöter från 75 till 61,
8. att avveckla integrationsstrategen,
9. att avveckla Miljöpartiets post som observatör i kommunstyrelsens
allmänna utskott,
10. att avveckla ett kommunalråd och ett oppositionsråd,
11. att avveckla näringslivsutskottet, samordningskommittén samt
jämställdhetskommittén, och överföra deras verksamheter till
Kommunstyrelsens allmänna utskott enlig Socialdemokraternas tidigare
framlagda förslag, samt
12. att förändra sammansättningen på biblioteksgruppen enligt
Socialdemokraternas tidigare förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
femklöverns reviderade förslag daterad 27 augusti 2009 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt femklöverns reviderade förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokreternas förslag till
tilläggsattsats och Sverigedemokraternas att-sats 11 och finner att
fullmäktige beslutar att avslå tilläggsattsatsen.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Socialdemokraternas tilläggsattsats och Sverigedemokraternas tilläggsattsats
11 röstar ja, den som avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 32 nej-röster och 5
frånvarande att bifalla Socialdemokraternas tilläggsattsats och
Sverigedemokraternas tilläggsattsats 11. Voteringsprotokoll 2.
Forts

27 augusti 2009 23

§ 152 forts
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas
tilläggsattsats 1-10, 12 och finner att fullmäktige beslutar att avslå
tilläggsattsatserna.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka femklöverns reviderade budgetförslag,
med ramförändringar enligt bilaga 1,
2. att i budgetförslaget låta andra stycket på sidan 4 utgå,
3. att i budgetförslaget justera beloppet på sidan 9, under rubriken
handkappomsorg, första stycket till 15 milj kr
4. att de finansiella målen hanteras inom ramen för budgetberedningens
arbete med beaktande av återställande av befarat budgetunderskott för 2009
samt eventuellt tillkommande statsbidrag
5. att fastställa övergripande verksamhetsmål för kommunens samlade
verksamhet och kommunens nämnder i enlighet med bilaga 3 i
kommunledningsförvaltningens förslag 2009-07-30,
6. att fastställa investeringsramarna för 2010 – 2012 enligt bilaga
4 i kommunledningsförvaltningens förslag 2009-07-30, samt
7. att med verkställighet 1 januari 2010 avveckla näringslivsutskottet,
samordningskommittén, samt jämställdhetskommittén och överföra deras
verksamheter till kommunstyrelsens allmänna utskott.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2009.581.041

§ 153
Ombudgetering
Av förslaget till budgetramar och övergripande mål för kommunens samlade
verksamhet för år 2010, 2011 och 2012 framgår att barn- och
ungdomsnämnden (3,0 mnkr) och äldrenämnden (2,0 mnkr) får ett ökat
anpassningskrav med totalt 5,0 mnkr. I paritet med denna justering förslås att
redan under innevarande år delvis genomföra denna förändring genom att
barn- och ungdomsnämndens ramar minskas med 1,5 mnkr, att
äldrenämndens ramar minskas med 0,5 mnkr samtidigt som
utbildningsnämnden ramar ökas med 2,0 mnkr. Skälet till denna föreslagna
förändring jämfört med tidigare planer är den delårsrapport som presenterats
per 090430, där det framgår att utbildningsnämnden prognostiserar ett
underskott för innevarande på 10 mnkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 229,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka utbildningsnämndens budgetram för innevarande år med 2,0
mnkr, samt
2. att finansiera denna utökning genom dels en reducering av barn- och
ungdomsnämndens budgetram för innevarande år med 1,5 mnkr dels en
reducering av äldrenämndens budgetram för innevarande år med 0,5 mnkr.
Yrkanden
Karl-Gösta Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för ny beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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Kommunfullmäktige

2008.1024.739

§ 154
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att inrätta kolloverksamhet för äldre i
likhet med den som bland annat Stadsmissionen i Stockholm har inrättat.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 47 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att verksamheter som erbjuder äldre
rekreationsmöjligheter samt minskar social isolering är viktiga för
äldreomsorgen. Redan tidigare har området Dagliga aktiviteter lyfts fram
som ett av fyra strategiska områden. Träffpunkterna (tidigare dagcentraler)
har mångsidig verksamhet som drivs i olika kommundelar så att äldre kan
besöka en träffpunkt i närheten av sin bostad. Aktiviteterna är mer intensiva
under höst, vinter och vår och minskar under sommarmånaderna. Några
aktiviteter har sommaruppehåll.
Äldrenämndens Framtidsprogram tar upp ett utökat urval av aktiviteter som
en viktig utvecklingsfråga. Aktiviteterna ska vända sig till alla oavsett om
besökaren bor i ordinärt boende eller i särskilda boendeformer.
Lägerverksamhet för äldre erbjuder ett alternativ att erbjuda aktiviteter som
är anpassade för att ta vara på de förstärkande effekterna som sommaren som
årstid har att erbjuda. Det strategiska området Dagliga aktiviteter har
kunnande och organisation att erbjuda läger av olika former för äldre
personer sommartid.
Äldrenämnden har ett avtal med PRO Karlskrona om användning av Villa
Lorentsberg där alla äldre erbjuds rekreation i naturnära miljö tillgänglig
även med allmänna kommunikationer. Alla äldrenämndens verksamheter har
möjlighet att för sina brukare boka ett besök anpassat efter deras önskemål
och behov. AnhörigBryggan kommer i sommar att lägga en del av
aktiviteterna på Lorentsberg. Även endagsläger kan lokaliseras på Villa
Lorentsberg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 205, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Forts
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§ 154 forts
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 135 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.307.537

§ 155
Svar på motion om Gullberna resecentrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, § 79 av
Mats Lindbom (C). Förslaget är att kommunstyrelsen utreder och presenterar
ett förslag om Resecentrum i Gullbernaområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 5 maj 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att sammanfattningsvis
anser vi att motionen aktualiserar ett antal strategiska frågor med bäring på
att skapa ett hållbart transportsystem som bör utredas. Karlskrona
resecentrum, Gullberna Resecentrum och ett utbyggt linjenät bedömer vi
vara viktiga delar i ett framtida hållbart transportsystem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 206, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 136 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.190.312

§ 156
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Jeanette Petersson (S). Förslaget är att kommunen skall verka för att
cykelbanor byggs ut på Hasslö och från Hasslö via Almö till Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2009, § 68 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de i motionen föreslagna
cykelvägarna avser allmänna vägar med vägverket som huvudman (väg 673
och väg 678) samt i viss mån enskilda vägar. Förvaltningen har med
anledning därav hemställt om vägverkets yttrande i ärendet. Vägverket har i
sitt svar bland annat angett att vägarna ingår i det regionala vägnätet och att
investeringsåtgärder i enlighet med ovannämnda motion beslutas av Region
Blekinge efter samråd med berörda kommuner och vägverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 207, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 137 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.109.623

§ 157
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 27
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ändring av en
skolas upptagningsområde på bekostnad av en annan skolas
geografiska gränser är självfallet en svår avvägning och att i dagsläget är det
svårt ur rättviseskäl och ekonomiska hänsyn att tillmötesgå medborgarförslaget kring Sturkö skola.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 208, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 138 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Kommunfullmäktige

2008.1023.736

§ 158
Svar på motion om införande av parboendegaranti.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att införa parboendegaranti, där
kommunen garanterar äldre par, där den ena maken måste få vård på
äldreboende, rätt till plats i gemensam lägenhet på boendet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 20 maj 2009, § 60 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att i 2 kap 2 § SFS har regeringen
förtydligat vad som avses med skälig levnadsnivå i de fall makar, sambor
eller registrerade partner båda har ett behov av boende i ett särskilt boende.
Med skälig levnadsnivå menas att båda bereds plats i samma boende om de
begär det.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

27 augusti 2009 31

Kommunfullmäktige

2008.417.842

§ 159
Svar på medborgarförlag om photopiont vid Brändaholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2009
§ 58 av Peter Öjeskog. Förslaget är att göra i ordning photopiont vid
Brändaholm.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 1 juni lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i tillägg till
världsarvsskyltarna i centrum skulle vi gärna se markering av flera
sevärdheter och ”Photopoints” runt om i kommunen. Vi vill dock göra en
inventering av det totala behovet innan vi gör några punktinsatser som denna.
Det är även en kostnadsfråga och detta år har vi prioriterat solmätare samt
nya webbkameror.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed skall
anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Kommunfullmäktige

2009.1037.510

§ 160
Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort
buskörning i dagens centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december
2009 § 174 av Carl Emanuel Mark. Förslaget är att effektivt reglera
biltrafiken i stadens centrala delar i allmänhet och runt Stortorget i synnerhet
för undvikande av terroriserande buskörning och äventyrande av
trafiksäkerhet speciellt nattetid.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2009, § 67 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att stänga av gator kan inte
anses vara en rimlig åtgärd för att lösa bullerproblemen. Om förbud införs på
enskilda gator är det troligt att trafiken flyttar till nya platser. Undantagen
skulle samtidigt behöva vara omfattande för att behörig trafik ska kunna ta
sig fram.
Det viktigaste för att uppnå en låg ljudnivå är att trafiken håller
hastighetsbegränsningarna och kör jämnt utan kraftiga accelerationer och
inbromsningar. Passage av vägbulor kan ge upphov till förhöjd ljudnivå,
varför vägbulor generellt sett inte är en lämplig åtgärd för att minska buller.
När det gäller sänkta hastigheter planeras en översyn av hastighetsnivåerna
på kommunens vägar de närmaste åren. Det är då möjligt att hastigheterna
justeras ner en del på Trossö, vilket kan minska bullret något.
Förvaltningen är medveten om att en del boende på Trossö, speciellt vid
Stortorget och Hoglands park, upplever störningar från trafiken nattetid.
Detta är också något som tas med i framtida planering och beslut för trafiken
på Trossö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed skall
anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
_______
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Aktern

2009.259.014

§ 161
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 139 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24
september 2009.
§ 162 Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
§ 163 Avsägelser
§ 164 Kommunala val.
§ 165 Anmälningsärenden.
§ 166 Inkomna medborgarförslag.
§ 167 Inkomna interpellationer
§ 168 Valdistriktsindelningen m.m inför valen 2010.
§ 169 Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II).
§ 170 Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Blekinge Län.
§ 171 Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
§ 172 Svar på motion om Gullberna resecentrum.
§ 173 Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
§ 174 Svar på motion om införande av parboendegaranti.
§ 175 Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde.
§ 176 Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö skola.
§ 177 Svar på medborgarförslag om photopoint vid Brändaholm.
§ 178 Svar på medborgarförslag om turistambassadör och skyltning infartsleden.
§ 179 Svar på medborgarförslag om WEB- kameror i Karlskrona.
§ 180 Svar på medborgarförslag om Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
§ 181 Svar på medborgarförslag om utveckling av Bastasjöområdet.
§ 182 Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på Stationsvägen i Lyckeby.
§ 183 Svar på medborgarförslag om pulkbacke i Hässlegården.
§ 184 Svar på medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby.
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§ 185 Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort buskörning i dagens
centrum.
§ 186 Frågor
§ 187 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats i Lösen.
§ 188 Svar på interpellation om förtroendet för äldreomsorgen.
§ 189 Svar på interpellation om maxtaxan.
§ 190 Svar på interpellation om näringslivsprogrammet.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 24 september 2009, kl.13.30- 16.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S) kl 13.30-15.05 §§ 162-185
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S) kl 15.05-16.15 §§ 186-190
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Gertie Olsson (S) kl15.05-16.15 §§ 186-190
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Rune Andersson(M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (S)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
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Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Pettersson (SD) kl 13.30-16.05 §§ 141-del av §§ 148
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Marcel Abedini ( ) kl 13.30-15.40 §§ 162- del av § 189
Tjänstgörande

ersättare

Claes- Urban Persson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Rosita Persson (S)
Åke Håkansson (S) kl 13.30-15.50 §§ 162- del av § 190
Lisbeth Bengtsson (S)
Rikard Jönsson (S) kl 13.30-15.05 §§ 162-185
Walla Carlsson (S)
Emma B Henning (M)
Bengt Lindstöm (M)
Birgitta Gamelius (M)
Lena Hjorth (FP)
Ulf Lundh (C) kl 13.30-15.05 §§ 162-185
Pernilla Persson (C)
Sören Lundh (KD)
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Bengt Fröberg (M)
Roland Löfvenberg (M)
Sven Wallfors (M)
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Eva Öman (S)
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark
Stadsarkitekt Hans Juhlin kl 13.30-14.05 §§ 162

Utses att justera

Anna Ekström (FP) och Lena Ryge (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Onsdagen den 30 september 2009, kl. 11.0.0

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 162-190
Elisabeth Arebark

Ordförande

………………………………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lena Ryge

Justeringsledamot ………………………………………………
Anna Ekström
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 september 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 162
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
Stadsarkitekt Hans Juhlin informerar om översiktsplanen 2030 för
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 163
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Magnus Lindoffsson (S) har i skrivelse daterad 3 september 2009 avsagt
sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.
2. Sofia Bothorp (MP) har i skrivelse daterad 8 september 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
3. Maria Persson (C) har i skrivelse daterad 13 september 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Moderbolaget AB Karlskrona.
4. Johannes Chen (KD) har i skrivelse daterad 17 september 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 164
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Henrik Ny (MP) efter Sofia Bothorp.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Billy Åkerström (KD) efter Daniel Jusinski.
Kulturnämnden
Ersättare Matz Arnström (KD) efter Johannes Chen.
_____
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Akterna

2009.637.107
2009.637.107
2009.108.700
2009.108.700

§ 165
Anmälningsärende.
1. Protokoll fört vid föreningsstämma med Energikontor Sydost 2009 den
27 maj 2009.
2. Protokoll fört vid bolagsstämma med Energikontor Sydost 2009 den
27 maj 2009
3. Rapportering av icke verkställda beslut inom LSS 9§ från
handikappnämnden.
4. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
socialnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2009.644.536
2009.713.537

§ 166
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om sommarturer till Bryggareberget i Karlskrona, av
Gunvor Möller.
2. Medborgarförslag om att göra Amiralen till knutpunkt för Karlskronas
busslinjer, Bengt Jönsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Akterna

2009.706.610
2009.707.140

§ 167
Inkommen interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
1. Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående brev om att få höja maxtaxan i förskolan, av Patrik
Hansson (S).
2. Interpellation till kommunalrådet Mats Lindbom (C) angående när
näringslivsprogrammet kommer, av Christina Mattisson (S)
__________
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Länsstyrelsen i Blekinge län
Valnämnden
Akten

2009.358.111

§ 168
Valdistriktsindelningen m m inför valen 2010.
Valnämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 41 föreslaget
kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget att behålla antalet valkretsar
men justera antalet valdistrikt dem mellan, samt att skicka förslaget för
beredning och beslut till kommunstyrelsen.
Karlskrona Kommun behåller tre valkretsar men justerar antalet valdistrikt
emellan dem enligt förslag 1.
Kommun skall enligt 4 kap 17 § vallagen (SFS 2005:837) se över
indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till
riksdagen skall hållas.
Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det
finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 och fler än 2000
röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast
om det finns synnerliga skäl.
Ny valdistriktsindelning
Valnämnden har tagit fram två förslag för kommunfullmäktige att ta ställning
till. Det första förslaget innebär att Karlskrona kommun behåller tre
valkretsar men justerar antalet valdistrikt emellan dem. Det andra förslaget
innebär att Karlskrona kommun delas upp i två valkretsar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 233,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona Kommun behåller tre valkretsar men justerar antalet
valdistrikt emellan dem enligt förslag 1.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till förslag nr 2 som innehåller två
valkretsar.
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini ( ) yrkar bifall till Richard Jomshofs ändringsyrkande.
Forts
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§ 168 forts
Valdistriktsindelningen m m inför valen 2010.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att Karlskrona Kommun behåller tre valkretsar men justerar antalet
valdistrikt emellan dem enligt upprättat förslag 1.
____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Berörda sakägare
Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunens Anslagstavla
Akten

2008.186.214

§ 169
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II)
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 12 juni 2008, § 215
beslutat att godkänna och överlämna rubricerad detaljplan till
kommunfullmäktige för antagande.
Avsikten är att marken inom planen ska säljs Kärnhem AB, som ska stå för
exploateringen. Efter miljö- och byggnadsnämndens godkännande har
Kärnhem tillsammans med berörda förvaltningar valt att pröva att även
möjliggöra en byggnation av området med en annan, mindre typ av hus (ca
68-74 m2 ) bl.a. för att bättre möta inkomna synpunkter, efterfrågan och
marknadsläge. Denna typ av hus är lättare att anpassa till områdets naturliga
förhållanden än den tidigare större bebyggelsen. Som resultat av detta bör
höjdsättningen av lokalgatan revideras i planen, b.la så att en schakt på ca
1,2 meter vid infarten, liksom en uppfyllning på ca 0,7 m, i områdets
sydvästra hörn kan undvikas. Byggnationen ingrepp i den befintliga marken
kan därmed begränsas, jämfört med tidigare förslag.
För att uppnå en större flexibilitet i användningen av planen och därmed
tillfredställa handikappförvaltningens önskemål om byggnation i området,
föreslås användningen av det sydöstra kvarteret från beteckningen BS… till
B1S….., för att möjliggöra samma bostadsanvändning som i det sydvästra
kvarteret.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 235,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) enligt
ovanstående revidering, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samordningsförbundet i Blekinge län
Akten

2009.370.106

§ 170
Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har till Karlskrona
kommun – i egenskap av en av förbundsmedlemmarna - för prövning och
ställningstagande översänt dels upprättad årsredovisning för år 2008, dels
de valda revisorernas revisionsberättelse för samma år.
Samordningsförbundet bildades den 27 november 2006. Nuvarande
medlemmar är således samtliga Blekingekommuner förutom Ronneby,
Landstinget Blekinge, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Rent
organisatoriskt är förbundet ett kommunalförbund och är därmed en
fristående juridisk person. Förbundets övergripande mål är att optimera
nyttjandet av samhällets olika resurser inom rehabiliteringsområdet till
fromma för såväl den enskilde individen som samhället. Det långsiktiga
syftet är således att genom en effektiv rehabilitering och samordning få
den enskilde individen att uppnå, förbättra eller återställa förmågan till
eget förvärvsarbete.
Av förbundets årsredovisning framgår bl.a. att verksamheten under år
2008 främst präglades av arbetet med att etablera/förankra olika projekt
hos medlemmarna. Verksamheten gav samtidigt ett finansiellt överskott
om ca 4 miljoner kronor, vilket till stor del då kan förklaras utav
förseningar i uppstarten av flera planerade projekt. Förbundet räknar dock
med att redan under år 2009 förbruka såväl det ackumulerade kapitalet
som detta års medlemsavgifter (under förutsättning att planerade projekt
kommer att uppnå beräknade volymer).
I den inlämnade revisionsberättelsen föreslår för övrigt de valda
revisorerna dels att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2008,
dels att den upprättade årsredovisningen för samma år godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 236,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
ansvarsfrihet för år 2008, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2008 upprättade
årsredovisningen.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Äldrenämnden
Akten

2008.1024.739

§ 171
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att inrätta kolloverksamhet för äldre i
likhet med den som bland annat Stadsmissionen i Stockholm har inrättat.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 47 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att verksamheter som erbjuder äldre
rekreationsmöjligheter samt minskar social isolering är viktiga för
äldreomsorgen. Redan tidigare har området Dagliga aktiviteter lyfts fram
som ett av fyra strategiska områden. Träffpunkterna (tidigare dagcentraler)
har mångsidig verksamhet som drivs i olika kommundelar så att äldre kan
besöka en träffpunkt i närheten av sin bostad. Aktiviteterna är mer intensiva
under höst, vinter och vår och minskar under sommarmånaderna. Några
aktiviteter har sommaruppehåll.
Äldrenämndens Framtidsprogram tar upp ett utökat urval av aktiviteter som
en viktig utvecklingsfråga. Aktiviteterna ska vända sig till alla oavsett om
besökaren bor i ordinärt boende eller i särskilda boendeformer.
Lägerverksamhet för äldre erbjuder ett alternativ att erbjuda aktiviteter som
är anpassade för att ta vara på de förstärkande effekterna som sommaren som
årstid har att erbjuda. Det strategiska området Dagliga aktiviteter har
kunnande och organisation att erbjuda läger av olika former för äldre
personer sommartid.
Äldrenämnden har ett avtal med PRO Karlskrona om användning av Villa
Lorentsberg där alla äldre erbjuds rekreation i naturnära miljö tillgänglig
även med allmänna kommunikationer. Alla äldrenämndens verksamheter har
möjlighet att för sina brukare boka ett besök anpassat efter deras önskemål
och behov. AnhörigBryggan kommer i sommar att lägga en del av
aktiviteterna på Lorentsberg. Även endagsläger kan lokaliseras på Villa
Lorentsberg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 205, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Forts
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§ 171 forts
Svar på motion om inrättande av kolloverksamhet för äldre.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 135 och den
27 augusti 2009 § 154 att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2006.307.537

§ 172
Svar på motion om Gullberna resecentrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, § 79 av
Mats Lindbom (C). Förslaget är att kommunstyrelsen utreder och presenterar
ett förslag om Resecentrum i Gullbernaområdet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad 5 maj 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att sammanfattningsvis
anser vi att motionen aktualiserar ett antal strategiska frågor med bäring på
att skapa ett hållbart transportsystem som bör utredas. Karlskrona
resecentrum, Gullberna Resecentrum och ett utbyggt linjenät bedömer vi
vara viktiga delar i ett framtida hållbart transportsystem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 206, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 136 och den
27 augusti 2009 § 155 att bordlägga ärendet.
Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarat..
_____
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Tekniska nämnden
Akten

2007.190.312

§ 173
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Jeanette Petersson (S). Förslaget är att kommunen skall verka för att
cykelbanor byggs ut på Hasslö och från Hasslö via Almö till Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 april 2009, § 68 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de i motionen föreslagna
cykelvägarna avser allmänna vägar med vägverket som huvudman (väg 673
och väg 678) samt i viss mån enskilda vägar. Förvaltningen har med
anledning därav hemställt om vägverkets yttrande i ärendet. Vägverket har i
sitt svar bland annat angett att vägarna ingår i det regionala vägnätet och att
investeringsåtgärder i enlighet med ovannämnda motion beslutas av Region
Blekinge efter samråd med berörda kommuner och vägverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 207, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 137 och den
27 augusti 2009 § 156 att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
____

24 september 2009 21

Äldrenämnden
Akten

2008.1023.736

§ 174
Svar på motion om införande av parboendegaranti.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december 2008 §
174 av Richard Jomshof (SD). Motionären har föreslagit att
kommunstyrelsen utreder frågan om att införa parboendegaranti, där
kommunen garanterar äldre par, där den ena maken måste få vård på
äldreboende, rätt till plats i gemensam lägenhet på boendet.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 20 maj 2009, § 60 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att i 2 kap 2 § SFS har regeringen
förtydligat vad som avses med skälig levnadsnivå i de fall makar, sambor
eller registrerade partner båda har ett behov av boende i ett särskilt boende.
Med skälig levnadsnivå menas att båda bereds plats i samma boende om de
begär det.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 augusti § 158 att
bordlägga ärendet.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yttrar sig.
Patrik Hansson (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Patrik
Hanssons ändringsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
_____
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Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2008.1016.336

§ 175
Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 november 2008 §
150, av patrik Hansson (S), Mats Johansson (S) och Claes-Urban Persson (S)
Motionärerna har föreslagit att tekniska förvaltningen prövar möjligheten att
inom gällande budgetram iordningställa den populära vandringsslingan runt
Bastasjön, att omedelbart göra i ordning allén upp till Bastasjö gård, att
omedelbart förbättra skyltningen till Bastasjö friluftsområde, samt att en
långsiktig strategi tas fram med syfte att slå vakt om samt utveckla
friluftsområdet Bastasjö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 92, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en plan för området med
strategi har tagits fram i samarbete med berörda organisationer. Samråd och
samarbete har skett med berörda förvaltningar under framtagande av
utredning innehållande mål och strategier för utveckling av Bastasjö
friluftsområde.
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av
vandringsslingan runt Bastasjön och tillse att skyltningen till Bastasjö
friluftsområdet förbättras under 2009. Vandringsslingan kommer att vara
färdigställd till våren 2010. En grusad gång- och cykelväg kommer att ordnas
längs allén till Bastasjö gård i samband med framdragning av vatten och
avlopp till gården.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2009 delas Idrottsoch fritidsnämndens beslut från sammanträdet den 31 augusti 2009, § 42.
Nämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 237,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.109.623

§ 176
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 22 april 2009, § 27
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ändring av en
skolas upptagningsområde på bekostnad av en annan skolas
geografiska gränser är självfallet en svår avvägning och att i dagsläget är det
svårt ur rättviseskäl och ekonomiska hänsyn att tillmötesgå medborgarförslaget kring Sturkö skola.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2009, § 208, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni § 138 och den
27 augusti 2009 § 157 att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda och
redovisar de ekonomiska effekterna om medborgarförslaget genomförs.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2008.417.842

§ 177
Svar på medborgarförlag om photopiont vid Brändaholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2009
§ 58 av Peter Öjeskog. Förslaget är att göra i ordning photopiont vid
Brändaholm.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 1 juni lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i tillägg till
världsarvsskyltarna i centrum skulle vi gärna se markering av flera
sevärdheter och ”Photopoints” runt om i kommunen. Vi vill dock göra en
inventering av det totala behovet innan vi gör några punktinsatser som denna.
Det är även en kostnadsfråga och detta år har vi prioriterat solmätare samt
nya webbkameror.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed skall
anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 augusti § 159 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2009.355.840

§ 178
Svar på medborgarförslag om turistambassadör och skyltning
infartsleden Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2009,
§ 101 av Thomas Larsson. Förslaget är att på ett lättsamt och trevligt sätt
utbilda våra medborgare att bli turistambassadörer för Karlskrona kommun,
samt att 2 skyltar sätts upp på infartsleden vid passage över Sunna kanal som
talar om att man nu lämnar fastlandet.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 29 juni 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man genomfört
utbildningar om Karlskrona för samtliga av Stena Lines guider.
Förvaltningens ambition är att fortsätta med denna ”skola” och i nästa skede
rikta sig mot taxichaufförer, butiker, hotell m.m
Vad gäller skyltningen på infartsleden så har förvaltningen i dagsläget inga
planer på att utöka den ytterligare. Kunde man däremot förstärka den visuella
effekten så att man verkligen känner att man lämnar fastlandet och är på väg
ut i skärgården, så kommer förvaltningen att prioritera detta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 238,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2007.307.005

§ 179
Svar på medborgarförslag om WEB- kameror i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007,
§ 73 av Tommy Bolander. Förslagsställaren undrar hur det blir med
WEB- kamerorna uti Karlskrona stad.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 29 juni 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man kan med
glädje konstatera att man sänder live från en kamera placerad på
Bryggareberget. Ytterligare två kameror kommer att sända live i nutid. Dessa
kameror är placerade med vy över stortorget och en med vy över fisktorget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 239,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
Magnus Johansson (S) yttrar sig,
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2008.1000.336

§ 180
Svar på medborgarförslag Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 november
2008, § 150 av Sven Svensson. Förslaget är att det behövs en rejäl
upprustning, fler rastplatser med bänkar, iordningsställa nischerna på södra
sidan m.m
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 90, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vandringsslingan runt
Bastasjön under 2009 med färdigställande våren 2010.Standarden kommer
dock inte att uppfylla kriterierna fullt ut för Hjärtats Stig.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2009 delas Idrottsoch fritidsnämndens beslut från sammanträdet den 31 augusti 2009, § 44.
Nämnden har beslutat att medborgarförslaget härmed skall anses vara
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 240,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2009.260.336

§ 181
Svar på medborgarförslag angående utveckling av Bastasjöområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april
2009, § 81 av Stefan Svensson. Förslaget är att det ska vara kortare transport
av jord-stenmassor i Bastasjö i samband med villabyggnation.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 91, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att som svar på
medborgarförslaget hänvisas till utredningsförslaget som anger den
ambitionsnivå som bedöms vara rimlig i en nära framtid
Kommunledningsförvaltningen i skrivelse daterad 17 augusti 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att som svar på
medborgarförslaget har tekniska nämnden i sitt beslut hänvisat till en
utvecklingsplan för Bastasjöområdet. Detta utredningsförslag skall utgöra en
bilaga till förslaget till svar på medborgarförslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2009 delas Idrottsoch fritidsnämndens beslut från sammanträdet den 31 augusti 2009, § 45.
Nämnden har beslutat att medborgarförslaget härmed skall anses vara
besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 241,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.893.512

§ 182
Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på Stationsvägen i
Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober
2008, § 114 av Gunni Sjövall. Förslaget är ett nytt övergångsställe på
Stationsvägen i Lyckeby i höjd med apoteket och Slottsbacken.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 juni 2009, § 89, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att övergångsställen anläggs
normalt inte av säkerhetsskäl utan av framkomlighetsskäl. När nya
övergångsställen anläggs ska de vara 30-säkrade och handikappanpassade.
30-säkring innebär att hastighetsdämpande åtgärder ska vara utförda så att
medelhastigheten för passerande fordon inte är högre än 30 km/h.
Trafiksäkerhetsforskning har visat att obevakade övergångsställen utan
hastighetssäkring ger högre olycksrisk än om det inte finns något
övergångsställe alls.
Ett alternativ till övergångsställe är gångpassage. Det vill säga en ordnad
passage utan vägmärke för övergångsställe eller målning. På en sådan plats
har fotgängare och cyklister väjningsplikt. För att underlätta passagen kan
t.ex. mittrefug anläggas så att passagen kan tas i två etapper.
Förvaltningen anser att den plats som anges i skrivelsen inte är
mest lämplig för att anlägga ett övergångsställe. Detta beror framför allt på
vägens bredd och läget i förhållande till utfarter och körfält. Om ett
övergångställe anläggs på den plats som föreslås måste även en gång- och
cykelväg byggas över gräsytan och diket som finns på södra sidan
Stationsvägen.
Förvaltningen avser att se över möjligheterna att skapa en
trafiksäkrare lösning för passage över Stationsvägen. Om detta innebär ett
traditionellt övergångsställe eller annan form av gångpassage samt eventuell
placering kommer att utredas närmare. En analys får då göras av om behovet
står i proportion till kostnaderna för åtgärderna samt eventuella effekter på
övrig trafik.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 242,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2009.164.823

§ 183
Svar på medborgarförslag om pulkabacke i Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Bengt Andrén. Förslaget är att en pulkabacka anläggs i
skogspartiet mellan Stålvägen och Kardemummagatan- Kummingatan i
Hässlegården.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 juni 2009, § 32,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en okulär besiktning
har genomförts av representanter från båda berörda förvaltningar. Noteras
kan att det i det föreslagna området inte finns någon backe med tillräcklig
lutning, möjligen en väldigt kort sådan.
Samtidigt har en annan backe som tidigare använts för pulkaåkning även
kontrollerats. I denna backe finns idag mycket sten både i backen och vid
sidan av denna. Träd har växt upp och området används som ridväg samt
genväg till skolan. Att återställa detta område för att ta bort olycksriskerna
innebär stora kostnader. Avståndet kan dessutom bli för långt från den plats
förslagsställaren lämnat.
I dagens ekonomiska situation och den brist på snö som ofta finns i denna
landsända är det inte tillrådligt att göra en investering i en ny pulkabacke.
Frågan kan eventuellt lyftas då samhällsekonomin förbättras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 244,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2009.165.826

§ 184
Svar på medborgarförslag om spontannäridrottsplats i Nättraby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Kurt- Inge Johnsson och Bertil Karlsson- Flood. Förslaget är
att man satsar på en spontannäridrottsplats i Nättraby.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 22 juni 2009, § 34,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Nättraby har
omdisposition skett av planer för att friställa det område som är avsett för
näringsverksamhet den sk Luddwesplanen. Därvid har en gräsplan under
2009 tillskapats på den tidigare grusplanen vid Nättraby idrottsplats.
Nättraby idrottsplats med två gräsplaner är på gångavstånd från
Nättrabyskolan och kan disponeras dagtid under vardagar under
sommarhalvåret.
Förvaltningen har i plansammanhang, inte minst inför kommande
översiktsplan, påtalat behovet av att ytterligare ytor tillskapas för aktiviteter
Nättraby, en ort som är under utbyggnad och växer på olika håll.
När det blir möjligt av både planmässiga och ekonomiska skäl får en
samlösning sökas mellan berörde förvaltningar inte minst barn- och
ungdomsförvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen samt
föreningslivet. I det sammanhanget är det av vikt att samsyn sker vid
planeringen även med andra möjliga parter för att kanske få till stånd en sk
OPS-lösning, Offentlig Privat Samverkan, där anläggande, nyttjande och
drift kan ske i samarbete mellan föreningslivet och kommun till gagn även
för spontan aktivitet i Nättraby.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 september 2009, § 245,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

2008.1037.510

§ 185
Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort
buskörning i dagens centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 december
2008 § 174 av Carl Emanuel Mark. Förslaget är att effektivt reglera
biltrafiken i stadens centrala delar i allmänhet och runt Stortorget i synnerhet
för undvikande av terroriserande buskörning och äventyrande av
trafiksäkerhet speciellt nattetid.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2009, § 67 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att stänga av gator kan inte
anses vara en rimlig åtgärd för att lösa bullerproblemen. Om förbud införs på
enskilda gator är det troligt att trafiken flyttar till nya platser. Undantagen
skulle samtidigt behöva vara omfattande för att behörig trafik ska kunna ta
sig fram.
Det viktigaste för att uppnå en låg ljudnivå är att trafiken håller
hastighetsbegränsningarna och kör jämnt utan kraftiga accelerationer och
inbromsningar. Passage av vägbulor kan ge upphov till förhöjd ljudnivå,
varför vägbulor generellt sett inte är en lämplig åtgärd för att minska buller.
När det gäller sänkta hastigheter planeras en översyn av hastighetsnivåerna
på kommunens vägar de närmaste åren. Det är då möjligt att hastigheterna
justeras ner en del på Trossö, vilket kan minska bullret något.
Förvaltningen är medveten om att en del boende på Trossö, speciellt vid
Stortorget och Hoglands park, upplever störningar från trafiken nattetid.
Detta är också något som tas med i framtida planering och beslut för trafiken
på Trossö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 augusti 2009, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed skall
anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 augusti
§ 160 att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarad.
______
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§ 186
Frågor
1. Richard Jomshof (SD) ställer en enkel fråga till ordförande i tekniska
nämnden Tommy Olsson (KD) om han har för avsikt att ta in Göte
Henrikssons avslagsyrkande i protokollet.
Tommy Olsson svarar.

2. Lars Hildingsson (S) ställer en enkel fråga till ordförande i tekniska
nämnden Tommy Olsson (KD) om han har något ansvar för situationen som
uppstått vid boendet på fastigheten Lösen 14:11.
Tommy Olsson svarar.
_________
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Aktern

2009.259.014

§ 187
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 april § 96, 28 maj
2009 § 120, den 17 juni 2009 § 139 och den 27 augusti 2009 § 161 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet då interpellanten inte är närvarande.
_____
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Aktern

2009.634.730

§ 188
Interpellation om förtroendet för äldreomsorgen i Karlskrona kommun.
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående förtroendet för
äldreomsorgen i Karlskrona kommun, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 22 september 2009 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (FP), Patrik Hansson (S) och
Jan-Åke Nordin (M).
__________
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Aktern

2009.706.610

§ 189
Interpellation om maxtaxan.
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående brev att få höja maxtaxan i förskolan, av Patrik
Hansson (S).
Jan-Olof Peterson (FP) har med skrivelse den 21 september 2009 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Peterson (FP), Patrik Hansson (S), Kent Lewén
(FP) och Jan Lennartsson (M).
_________
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Aktern

2009.707.140

§ 190
Interpellation när kommer näringslivsprogrammet.
Interpellation till kommunalrådet Mats Lindbom (C) om
näringslivsprogrammet, av Christina Mattisson (S).
Mats Lindbom (C) har med skrivelse den 22 september 2009 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Mats Lindbom (C), Christina Mattisson (S)
________

22 oktober 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009.
§ 191 Avsägelser
§ 192 Kommunala val.
§ 193 Anmälningsärenden.
§ 194 Inkomna medborgarförslag.
§ 195 Avskrivna motioner.
§ 196 Inkomna interpellationer.
§ 197 Investering i nya inventarier till Vedebyskolan.
§ 198 Delårsrapport per den 31 augusti 2009 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
§ 199 Likvidering av Gullberna KB.
§ 200 Slutrapport biblioteksplan.
§ 201 Balansföreteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september
2009.
§ 202 Handlingsplan mot våld i nära relationer.
§ 203 Yttrande över brev angående borgensförbindelse från Kommuninvest.
§ 204 Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan.
§ 205 Svar på motion om sommarfritids.
§ 206 Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven.
§ 207 Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
§ 208 Frågor.
§ 209 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
§ 210 Svar på interpellation angående hel- och deltidstjänster.
§ 211 Svar på interpellation angående ett svar till Tjurkö intresseförening.
_______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 oktober 2009, kl.13.30- 17.20

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP) tom kl 16.30 §§ 191-203
Peter Glimvall, §§ 204-211
Peter Glimvall, §§ 191-203
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Gertie Olsson (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sven-Otto Ullnér (M) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) tom kl 16.20 §§ 191-201
Camilla Brunsberg (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Thörnström (SD) tom kl 16.05 §§ 191- del av § 201
Kurt Petersson (SD) tom kl 16.00 §§ 191- del av § 201
Kent Lewén (FP)
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Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (S) tom kl 16.00 §§ 191-del av § 201
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C) tom kl 17.10 §§ 191-del av § 204
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Roger Poka (MP) tom kl 17.00 §§ 191-del av § 204
Günter Dessin (V)
Marcel Abedini ( - )
Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

Tjänstemän

Nicole Carlbäck (FP) kl 16.30 § 211
Rosita Persson (S)
Claes-Urban Persson (S) kl 16.20 §§ 202-211
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Rikard Jönsson (S) kl 16.20 §§ 202-211
Per-Anders Nygård kl 16.20 §§ 202-211
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Lindstöm (M)
Roland Löfvenberg (M)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Sven Wallfors (M) kl 16.20 §§ 202-211
Emma B Henning (M)
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP
Lena Hjorth (FP) kl 16.00 §§ 202-211
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)
Rickard Jönsson (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Per-Anders Nygård (S) tom kl16.20 §§ 191-201
Ulla Olsson (S)
Claes-Urban Persson (S) tom kl 16.20 §§ 191-201
Sven Wallfors (M) kl 16.20 §§ 191-201
Nicole Carlbäck (FP) tom kl 16.30 §§ 191-203
Peter Christensen (FP)
Lena Hjort (FP) tom kl 16.00 §§ 191-201
Karl-Anders Holmqvist (C)
Ulf Lund (C)
Pernilla Persson (C)
kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Katarina Lindell
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Utses att justera

Margaretha Rodin (FP) och Anita Seaberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Tisdagen den 27 oktober 2009, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 191-211
Katarina Lindell

Ordförande

…………………………………

………………………….

Gunilla Ekelöf §§ 191-203

Peter Glimvall §§ 204-211

Justeringsledamot …………………………………………………….
Margareta Rodin

Justeringsledamot ………………………………………………
Anita Seaberg
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 29 oktober 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Katarina Lindell
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Kommunala uppdrag
Akten

6

2009.45.102

§ 191
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Nina Andersson (S) har i skrivelse daterad 20 oktober 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
2. Rose-Marie Larsson (SD) har i skrivelse daterad 30 september 2009 avsagt
sig uppdraget som ersättare i handikappnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

22 oktober 2009
Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 192
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamot Morgan Mattsson (S) efter Magnus Lindoffsson.
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Christer Wilborg (S) efter Morgan Mattsson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Sandra Bengtsson (S) efter Stefan Andersson.
Moderbolaget
Ersättare Lars Karlsson (C) efter Maria Persson.
_____
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Akterna

2009.711.007
2009.689.006

§ 193
Anmälningsärende.
1. Granskning av strukturomvandling inom förskolan och grundskolan
samt åtgärder för att klara förskolegarantin
2. Sammanträdesplan år 2010 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse
och utskott.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

9

2009.756.841
2009.758.456
2009.761.512

§ 194
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag att producera vykort, affisch med flygfoto över Trossö,
Peter Öjerskog.
2. Medborgarförslag om hantering av avfall, Sven Olof Lindblom.
3. Medborgarförslag angående förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen/Valhallavägen.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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§ 195
Avskrivna motioner.
Inga ärenden fanns.
__________
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Akterna

2009.770.026
2009.763.109

§ 196
Inkommen interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
1. Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående mål 2 i
jämställdhetsplanen, av Patrik Hansson (S).
2. Interpellation till kommunalrådet Tommy Olsson (KD) angående
besvarandet av skrivelsen från Tjurkö intresseförening om kulturområdet
Herrgården, av Christina Mattisson (S)
__________
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Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

2009.662.611

§ 197
Investering i nya inventarier till Vedebyskolan
Tekniska nämndens investeringsram för Fastighetsverksamhet är enligt
Budget 2009 fastställd till 87,6 miljoner kronor. Inom denna ram har
fullmäktige sedan beslutat att bl.a. 18,0 miljoner kronor skall avsättas till
investeringar i skol- och förskolelokaler. För de efterföljande två åren finns
för övrigt samtidigt preliminärt angivet ytterligare 42,0 respektive 38,0
miljoner kronor för samma ändamål. Av dessa belopp planeras en betydande
del disponeras för planerade åtgärder vid förskolor/skolor inom Lyckebyområdet och då framför allt vid Vedebyskolan.
Barn- och ungdomsnämnden begär nu (efter samråd med tekniska nämndens
fastighetsförvaltning) att redan för år 2009 få disponera 2,0 miljoner kronor
av tekniska nämndens investeringsanslag för skol- och förskolelokaler.
Medlen skall användas för planerade inventarieinköp i anslutning till den
förestående renoveringen och ombyggnaden av just Vedebyskolan.
Inriktningen är att inköpen i huvudsak skall göras under höstterminen 2009.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 23 september
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 258,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att täcka utgiften för inköp av inventarier till Vedebyskolan genom en
omdisponering av 2,0 miljoner kronor från tekniska nämndes investeringsanslag i Budget 2009 för skol- och förskolelokaler inom Fastighetsverksamheten till barn- och ungdomsnämndens investeringsanslag för inventarier
och utrustning.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/bolag
Ekonomienheten
Akten

2009.231.042

§ 198
Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
Mats Nilsson, ordförande kommunrevisionen samt Maria Johansson, Ernst &
Young redogjorde för revisorernas bedömning av delårsrapport januari –
augusti 2009 med prognos januari – december 2009.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsrapport per den 31
augusti för kommunen och koncernen med den sammanställda redovisningen
jämte en prognos för årets budgetutfall.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är respektive
nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med de medel
som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 262,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för
verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonom i balans, samt
4. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2009.
Karl-Gösta Svenson (M), Christina Mattisson (S), Kent Lewén (FP), AnnLouise Trulsson (M), Mats Lindbom (C), Mats Johansson (s), Peter
Johansson (S), Marcel Abedini (-), Bo Löfgren (FP), Sven-Otto Ullner (M),
Jan-Olof Petersson (FP), Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Yrkande
Christina Mattisson (S), Ann-Louise Trulsson (M), Kent Lewén (FP) samt
Jan-Olof Petersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (SD) yrkar ändring i 1:a attsattsen enligt följande:
att påtala för samtliga nämnder, utbildningsnämnden undantaget, att vid
konflikt mellan mål och medel gäller medel. Nämnderna skall därmed
anpassa sin verksamhet till de tillgängliga medel de har, alternativ förslå
förändringar för verksamhetens mål.
I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§ 198 forts
Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Richard Jomshofs ändringsyrkande i 1:a attsatsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar

1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonom i balans, samt
5. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2009.
_______
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Gullberna KB
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Lottie Dahl Ryde
Mats Svensson
Akten

2009.714.107

§ 199
Likvidering av Gullberna KB
Gullberna KB är ett kommanditbolag med Karlskrona Kommun och
Kruthusen Företags-fastigheter AB som delägare.
Bolagets verksamhet har varit att äga och utveckla fastigheterna på Gullberna
området i Karlskrona. Fastigheter har avyttrats från bolaget och år 2006
såldes de sista fastigheterna i bolaget. Bolaget har inte bedrivit någon
verksamhet sedan dess. Bolagets intäkt har varit ränta på tillgodohavandena
på bank (som uppgår 2008-12-31 till 14 mkr).
Kruthusen är kommanditdelägare dvs. ekonomiska ansvaret är begränsat till
insatsen (bolaget förvärvade sin andel för 1 kr år 1996). Kommunen är
komplementär dvs. ekonomiskt obegränsat ansvarig. Gullberna KBs
tillgångar kommer efter likvideringen att tillfalla Karlskrona kommun.
Eftersom bolaget inte bedriver någon verksamhet idag och det inte finns
några planer för att bedriva verksamhet i bolaget föreslås att bolaget
likvideras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 263,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att

likvidera Gullberna KB

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Akten

2009.215.880

§ 200
Slutrapport biblioteksplan
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 26 februari 2009 § 28
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillse att en biblioteksplan är utarbetad
och antagen innan avgörande beslut kring stadsbibliotekets framtida utveckling tas.
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag på biblioteksplan i samarbete
med en av kulturnämnden utsedd politisk styrgrupp, representanter för
Karlskrona kommuns förvaltningsledningar och Karlskrona kommuns
biblioteksledning samt att konsultfirman AnnJo har anlitas till att utföra
arbetet.
Kulturnämnden beslutade vid sammanträdet den 25 augusti 2009 § 52 att
föreslå kommunfullmäktige att anta den föreslagna biblioteksplanen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 264,
föreslagit kommunfullmäktige besluta

att anta den föreslagna biblioteksplanen.
Jan Lennartsson (M), Mats Lindbom (C) samt Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Yrkande
Jan Lennartsson (M), Mats Lindbom (C) samt Patrik Hansson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Samtliga nämnder
Akten

2009.134.004

§ 201
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2009.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda
vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 265,
föreslagit kommunfullmäktige besluta

att godkänna balansförteckningen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________
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Samtliga nämnden
Akten

2009.688.750

§ 202
Handlingsplan mot våld i nära relationer.
Kommunfullmäktige tog Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram för
2008 i december 2007. Ett av de mål som programmet innehöll var följande;
Det skall upprättas en handlingsplan under 2008 för våld mot kvinnor
respektive män. Denna plan skall sedan där det är möjligt brytas ned i
respektive förvaltning och bolag. I handlingsplanen skall även bekämpning
av våld i nära relation liksom bekämpning av hedersrelaterat våld ingå.
Under 2008 upprättade socialnämnden ett Handlingsprogram mot Våld i nära
relationer. Detta handlingsprogram innehöll bland annat både handlingsplan i
arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterade brott. När förvaltningen fördrog detta program för Jämställdhetskommittén så beslutades att del av
detta program uppfyllde det mål i Jämställdhetsprogrammet som antogs av
kommunfullmäktige.
Nu är det framtaget en Handlingsplan i arbetet mot våld i nära relation från
valda delar av socialnämndens handlingsprogram mot Våld i nära relationer.
Denna handlingsplan ska gälla för hela kommunkoncernen. Därefter får
förvaltningar/bolag anpassa handlingsplanen till sin verksamhet vid behov.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 266,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta upprättad handlingsplan mot våld mot kvinnor i nära relationer,
samt
2. att därmed anse att målet är uppfyllt.
Richard Jomshof (SD), yttrar sig.
Yrkande
Eva-Britt Dahlström (S) yrkar ändring av 1:a att-satsen enligt följande:
att anta upprättad handlingsplan mot våld i nära relationer. I övrigt bifall.
Ann-Louise Trulsson (M), Birgitta Gamelius (M), Maria Persson (C), samt
Marcel Abedini (-) yrkar bifall till Eva-Britt Dahlströms ändringsyrkande.
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§ 202 forts
Handlingsplan mot våld i nära relationer.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Eva-Britt Dahlströms (S) ändringsyrkande i 1:a attsatsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Eva-Britt Dahlströms yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta upprättad handlingsplan mot våld i nära relationer,
samt

3. att därmed anse att målet är uppfyllt.
___________
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Kommuninvest
Akten

2009.690.045

§ 203
Yttrande över brev angående borgensförbindelse från Kommuninvest.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen hel- ägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad
borgensförbindelse skall ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Karlskrona kommun utfärdade sin borgensförbindelse
den 25 november 1993.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. Som ett led i upptagande av sagda lån upprättas också i vissa fall rättsutlåtanden, s.k legal opinions, från advokatbyrå
som bekräftar förekomsten av borgen. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
I Kommuninvest pågår ett arbete för samordning avseende medlemmarnas
borgensåtaganden. Detta arbete skall ses bl.a. mot bakgrund av att Föreningen för närvarande har drygt 240 medlemmar som vid olika tidpunkter
har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordningsarbetet har en
handling betecknad ”Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse” (”Bekräftelsen”) tagits fram. Bekräftelsen
skickas till samtliga medlemmar och är bifogad detta brev. Syftet med
Bekräftelsen är att säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden.
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§ 203 forts
Yttrande över brev angående borgensförbindelse från Kommuninvest.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 267,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
25 november 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Karlskrona kommun
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Karlskrona kommun genom
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
borgenärer och blivande borgenärer.
2. att bekräftelsen skall undertecknas av två företrädare för Karlskrona
kommun. Nämnda företrädare skall antingen av kommunfullmäktige vara
särskilt bemyndigade att underteckna Bekräftelsen eller på annat sätt ha
behörighet att underteckna Bekräftelsen.
3. att Karlskrona kommun skall till Kommuninvest översända (i) kopia av
lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan,
(ii) Bekräftelsen i original, och (iii) dokumentation som utvisar att
behörighet föreligger för de personer som undertecknat Bekräftelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___________

22 oktober 2009 22

Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Akten

2009.738.286

§ 204
Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 september 2009, § 112
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd
avseende ombyggnad av delar av kv Psilander i samband med flytt av
Kulturskolan, samt att omdisponera 3,5 mkr från tidigare beslutat
investeringstillstånd för Marinens Musikkårs ombyggnad i kv Sparre. Dessa
investeringsmedel återställs sedan till Marinens Musikkårs ombyggnad i
2010 års budget.
Ärendet har behandlats parallellt i kommunstyrelsens allmänna utskott och
kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 29 september
2009 tillstyrkt förslaget.
Ärendet har kompletterats med svar på nedanstående frågor efter yrkande
från Patrik Hansson (S) samt Kent Lewén (FP) på kommunstyrelsens
sammanträde den 6 oktober 2009.
1. Vad blir hyran för kulturnämnden när Kulturskolan flyttas över till
kv Psilander och ger det mer pengar till verksamheten.
2. Vad ingår i de investeringar på 3,5 miljoner kronor som ska göras på
kv Psilander.
3. Hur ser det på sikt ut med antalet elever på gymnasiet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 268,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende ombyggnad av delar av kv
Psilander i samband med flytt av Kulturskolan,
2. att omdisponera 3,5 mkr från tidigare beslutat investeringstillstånd för
Marinens Musikkårs ombyggnad i kv Sparre. Dessa investeringsmedel
återställs sedan till Marinens Musikkårs ombyggnad i 2010 års budget.
3. att ärendet kompletteras med svar på ovanstående frågor.
Patrik Hansson (S), Richard Jomshof (SD), Marcel Abedini (-), Yvonne
Sandberg –Fries (S) yttrar sig.
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§ 204 forts
Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan.
Yrkande
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
Richard Jomshof (SD) samt Marcel Abedini (-) deltog ej i beslutet.
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.339.626

§ 205
Svar på motion om sommarfritids
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 81 av
Günter Dessin (v). Förslaget är att se om det finns någon möjlighet både ur
ett personal och ur barnens perspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv att
ordna ett sommarfritids på någon lämplig plats i kommunen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2009, § 47,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen
samordnar på olika sätt fritidshemsverksamheten under både kortare lov som
under längre lov för att både det ska finnas utrymme för erfarenhetsutbyte
såväl som att finna en ekonomisk optimerad verksamhet.
Under sommarlovet finns en mängd aktiviteter som bedrivs av
idrottsföreningar, lägerverksamhet etc. som riktar sig till barn och ungdomar
och det finns inget som hindrar att även andra ideella föreningar på egen
hand anordnar sommaraktiviteter.
Under sommarloven medger mindre barngrupper på fritidshemmen
aktiviteter som skärgårdsturer, studiebesök, bad och så vidare, vilket av både
barn och föräldrar/vårdnadshavare är mycket uppskattat. I kommunens
övergripande strävan att optimera lokalutnyttjande, ekonomisk effektivitet
samt att ta hänsyn till verksamhetens krav och önskemål kan förvaltningen
idag inte finna det aktuellt att vidare utreda frågan om ett sommarfritids.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 269,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
__________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.337.626

§ 206
Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 81 av
Günter Dessin (v). Förslaget är att undersöka möjligheter till ett utökat
lovsamarbete mellan de olika fritidsavdelningarna.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2009, § 48,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns ett stort
intresse från både personal på fritidshemmen såväl som av rektorer
för fritidsverksamheten att samordna fritidsverksamheten både under lov och
övrig tid. Både av som motionären beskriver ekonomiska skäl som verksamhetsskäl.
Samordningen förekommer redan idag mellan rektorsenheter och ser olika ut.
I ett led för att utbyta erfarenheter kring hur samordning kan ske har ett nätverk för fritidshemmen bildats mellan rektorer som ansvarar för fritidshemmen i kommunen där även fritidspedagoger involveras. Ett inslag som
detta nätverk arbetat med är fritidshemmens dag i Wämöparken som blivit ett
populärt årligt återkommande inslag i förvaltningens verksamhet. På det
senare året har även diskussionerna berört dessa former av samordning som
motionären föreslår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 270,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen och ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
fortsätta arbeta i motionens anda.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Kulturnämnden
Akten

2009.117.882

§ 207
Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av ordförande Rödeby centern och ordförande för Rödeby
centerkvinnor Eva Runesson. Förslaget är att Rödeby biblioteket blir lördagsöppet, att skyltningen till biblioteket blir bättre och tydligare, samt att
tillgängligheten ökar genom en handikappanpassad och uppsnyggad entré.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2009, § 51, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att lördagsöppet i Rödeby
kräver större bemanning vilket det i dagsläget inte finns ekonomiskt utrymme för. Lördagsöppet finns på stadsbiblioteket hela året och på
Lyckeby bibliotek jan- april och sept – dec. Lördagsöppet i Lyckeby innebär
att samtliga medarbetare på biblioteksfilialerna arbetar i Lyckebyfilialen på
lördagar enligt schema. Att behålla omfattningen av lördagsöppet i Lyckeby
och utöka med ännu ett lördagsöppet bibliotek kräver ytterligare personalresurser, vilket det för närvarande inte finns ekonomiska resurser till.
Skyltningen kommer att göras bättre och tydligare när grundutformningen av
skyltar i Rutensparre är bestämd. Samma layout kommer då att användas i
Rödeby. Det blir skyltning från entrén till biblioteket, samt till den handikapptoalett som biblioteksbesökare kan använda. Utformningen av skyltar kommer
att vara klara under september månad 2009.
Automatik är monterad på bibliotekets entrédörr och på skolans huvudentré
vilket innebär att entréerna är tillgängliga. Angående en uppsnyggad entré så
måste samtal nu föras med den nya skolledningen på Rödebyskolan, vilka
påbörjade sina tjänster 1 augusti 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 271,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå förslaget om lördagsöppet bibliotek i Rödeby,
2. att bifalla förslaget om bättre skyltning till Rödeby bibliotek, samt
3. att förslaget om bättre tillgänglighet i Rödeby bibliotek anses
besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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§ 208
Frågor

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Akten

2009.259.014

§ 209
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation till trafikkommunalrådet Tommy Olsson från Bo Löfgren (FP).
om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg E22 och
planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 april § 96, 28 maj
2009 § 120, den 17 juni 2009 § 139, den 27 augusti 2009 § 161 samt den 24
september att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____
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Aktern

2009.770.026

§ 210
Svar på interpellation angående hel- och deltidstjänster.
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående hel- och
deltidstjänster, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 20 oktober 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Akten

2009.763.109

§ 211
Svar på interpellation angående ett svar till tjurkö intresseförening
Interpellation till kommunalrådet Tommy Olsson (KD) angående ett svar till
Tjurkö intresseförening, av Christina Mattisson (S).
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 oktober 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________

25 november 2009

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25
november 2009.
§ 212 Avsägelser
§ 213 Kommunala val.
§ 214 Anmälningsärenden.
§ 215 Svar på interpellation angående hel- deltidstjänster.
§ 216 Svar på interpellation angående svar till Tjurkö intresseförening.
§ 217 Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning till väg
E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
§ 218 Svar på motion om sommarfritids.
§ 219 Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven.
§ 220 Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
§ 221 Budget 2010 och plan 2011-2012 för kommunens samlade verksamhet.
§ 222 Inkomna medborgarförslag.
§ 223 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade verksamhet.
§ 224 Ombudgetering.
§ 225 Överföring av verksamhetsansvar för Telenor Arena Karlskrona från
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden.
§ 226 Miljöbokslut.
§ 227 Ny VA-taxa för Karlskrona kommun 2010.
§ 228 Svar på motion vi vill se ett ”KarlskronaPass”.
§ 229 Svar på motion angående stopp för industriellt framställda transfetter i maten.
§ 230 Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i Torskors.
§ 231 Svar på motion angående sätt fart- för Karlskronas tillväxt.
§ 232 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i Karlskronas centrala
delar.

1

25 november 2009

§ 233 Svar på medborgarförslag om hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
§ 234 Svar på medborgarförslag från föräldraföreningen mot narkotika.
§ 235 Svar på medborgarförslag Karlskrona gatumusikfestival.
______

2

25 november 2009

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 november 2009, kl.08.30-19.20
Sammanträdet ajourneras kl.11.50-13.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Jan-Anders Lindfors (S) kl 08.30-19.05 §§ 212-230
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S) kl 08.30-16.30 §§ 212- del av 221
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Gertie Olsson (S)
Roland Andréasson (S) kl 08.30-14.50 §§ 212- del av 221
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 16.10-19.20 §§ del av 221-235
Camilla Brunsberg (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kent Lewén (FP)
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Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Roger Poka (MP) kl 08.30-18.50 §§ 212-221
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 08.30-13.35 §§ 212- del av 221
Marcel Abedini ( - )
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Börje Nilsson (S)
Åke Håkansson (S) kl 08.30-18.15 §§ 212- del av 221
Lisbeth Bengtsson (S) kl 18.15-19.20 §§ del av 221-235
Rikard Jönsson (S) kl 15.50-19.20 §§ del av 221-235
Per-Anders Nygård (S) kl 16.40-19.20 §§ del av 221-235
Ulla Olsson (S) kl 19.05-19.20 §§ 231-235
Sven Wallfors (M)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Roland Löfvenberg (M)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.15- 16.10 §§ del av 221
Ulla Berg (SD) kl 16.40-19.20 del av §§ 221-235
Bo Löfgren (FP) kl 09.25-10.25 §§ 217-220
Lena Hjorth (FP) kl 08.30-09.25, kl 10.25-14.50 §§ 212216, del av §§ 221
Nicole Carlbäck (FP) kl 15.50-19.20 §§ del av 221-235
Ulf Lundh (C) kl 08.30-17.15 §§ 212- del av 221
Pernilla Persson (C) kl 17.45-19.20 §§ del av 221-235
José Esinoza (MP) kl 18.50-19.20 §§ 222-235
Ulf Hansson (V) kl 15.50-19.20 §§ del av 221-235

Närvarande

ersättare

Rickard Jönsson (S) kl 08.30-15.50 §§ 212- del av 221
Per-Anders Nygård (S) kl 08.30-16.40 §§ 212- del av 221
Lisbeth Bengtsson (S) kl 08.30-18.15 §§ 212- del av 221
Ulla Olsson (S) kl 08.30-19.05 §§ 212-230
Eva Öman (S)
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 16.10-19.20 §§ del av §§
221- 235
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Nicole Carlbäck (FP) kl 08.30-15.50 §§ 212- del av 221
Lena Hjorth (FP) kl 09.25-10.25 §§ 217-220
Bo Löfgren (FP) kl 08.30-09.25, kl 10.25-12.00 §§ 212-216,
del av §§ 221
Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C) kl 08.30-17.45 §§ 212- del av 221
José Esinoza (MP) kl 08.30-18.50 §§ 212 -221
Ulf Hansson (V) kl 08.30-15.50 §§ 212- del av 221

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Maria Persson (C) och Ann-Charlotte Svensson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 7 december 2009, kl. 13.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 212-235
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Maria Persson

Justeringsledamot ………………………………………………
Ann-Charlotte Svensson

Övrigt
Det antecknas särskilt att det vid upprop och votering konstaterades att en dosa vid
omröstning inte fungerade varför ledamoten Anna Ekström (FP) gav sin röst muntligt och
därefter har närvarolistan och voteringsprotokollet i enlighet med avgiven röst manuellt fyllts
i.

25 november 2009

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 7 december 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2009.45.102

§ 212
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Jörgen Aronsson (S) har i skrivelse daterad 23 oktober 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.
2. Per Henriksson (SD) har i skrivelse daterad 2 november 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
3. Magnus Lindskog (S) har i skrivelse daterad 19 oktober 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
4. Sven- Eric Faming (S) har i skrivelse daterad 19 november 2009 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Major John Jeanssons donationsfond.
5. Vladimir Zunkovic (SD) har i skrivelse daterad 6 oktober 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
6. Andreas Nilsson (MP) har i skrivelse daterad 19 november 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 213
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Utbildningsnämnden
Ersättare Lotta Hellqvist (MP) efter Andreas Nilsson.
Handikappnämnden
Ersättare Göran Roos (SD) efter Rose-Marie Larsson.
Kommunstyrelsen
Ersättare Per Björklund (SD) efter Per Henriksson.
Socialnämnden
Ersättare Ola Svensson (SD) efter Vladimir Zunkovic.
_____
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Akterna

2009.800.007
2009.108.700
2009.108.700
2009.108.700

§ 214
Anmälningsärende.
1. Granskning av avgiftsfinansierad verksamhet.
2. Socialtjänst kvartalsrapport 20091015.
3. Socialtjänst individrapport 20091109.
2. Anmälan till fullmäktige (LSS 28g §) av ej verkställda beslut inom LSS
9§.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Aktern

2009.770.026

§ 215
Svar på interpellation angående hel- och deltidstjänster.
Interpellation den 12 oktober 2009 till kommunalrådet Kent Lewén (FP)
angående hel- och deltidstjänster, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 20 oktober 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 210
bordlagt interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Kent Lewén (FP),
Jan-Olof Petersson(FP) och Eva Strömqvist (S).
__________
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Akten

2009.763.109

§ 216
Svar på interpellation angående ett svar till tjurkö intresseförening
Interpellation den 12 oktober 2009 till kommunalrådet Tommy Olsson (KD)
angående ett svar till Tjurkö intresseförening, av Christina Mattisson (S).
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 oktober 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 211
bordlagt interpellationen.
I debatten deltar Christina Mattisson (S), Tommy Olsson (KD) och
Karin Brunsberg (M).
__________
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Akten

2009.259.014

§ 217
Svar på interpellation om framtida utformning av Lyckebys östra
anslutning till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Interpellation den 26 mars 2009 till trafikkommunalrådet Tommy Olsson
från Bo Löfgren (FP). om framtida utformning av Lyckebys östra anslutning
till väg E22 och planerad ny trafikplats Lösen.
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 20 april 2009 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 april § 96, 28 maj
2009 § 120, den 17 juni 2009 § 139, den 27 augusti 2009 § 161, den 24
september § 187, samt den 22 oktober 209 att bordlägga ärendet.
I debatten deltar Bo Löfgren (FP) och Tommy Olsson (KD)
____________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.339.626

§ 218
Svar på motion om sommarfritids
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 81 av
Günter Dessin (v). Förslaget är att se om det finns någon möjlighet både ur
ett personal och ur barnens perspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv att
ordna ett sommarfritids på någon lämplig plats i kommunen.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2009, § 47,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen
samordnar på olika sätt fritidshemsverksamheten under både kortare lov som
under längre lov för att både det ska finnas utrymme för erfarenhetsutbyte
såväl som att finna en ekonomisk optimerad verksamhet.
Under sommarlovet finns en mängd aktiviteter som bedrivs av
idrottsföreningar, lägerverksamhet etc. som riktar sig till barn och ungdomar
och det finns inget som hindrar att även andra ideella föreningar på egen
hand anordnar sommaraktiviteter.
Under sommarloven medger mindre barngrupper på fritidshemmen
aktiviteter som skärgårdsturer, studiebesök, bad och så vidare, vilket av både
barn och föräldrar/vårdnadshavare är mycket uppskattat. I kommunens
övergripande strävan att optimera lokalutnyttjande, ekonomisk effektivitet
samt att ta hänsyn till verksamhetens krav och önskemål kan förvaltningen
idag inte finna det aktuellt att vidare utreda frågan om ett sommarfritids.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 269,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 205
att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (V), Patrik Hansson (S), Angela Sandström (S) yrkar
bifall till motionen.
Jan-Olof Petersson (FP) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Åsa Gyberg Karlssons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 218 forts
Svar på motion om sommarfritids
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 33 nej-röster och 4 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
__________
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

2009.337.626

§ 219
Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 april 2009, § 81 av
Günter Dessin (v). Förslaget är att undersöka möjligheter till ett utökat
lovsamarbete mellan de olika fritidsavdelningarna.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 augusti 2009, § 48,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns ett stort
intresse från både personal på fritidshemmen såväl som av rektorer
för fritidsverksamheten att samordna fritidsverksamheten både under lov och
övrig tid. Både av som motionären beskriver ekonomiska skäl som
verksamhetsskäl.
Samordningen förekommer redan idag mellan rektorsenheter och ser olika ut.
I ett led för att utbyta erfarenheter kring hur samordning kan ske har ett
nätverk för fritidshemmen bildats mellan rektorer som ansvarar för
fritidshemmen i kommunen där även fritidspedagoger involveras. Ett inslag
som detta nätverk arbetat med är fritidshemmens dag i Wämöparken som
blivit ett populärt årligt återkommande inslag i förvaltningens verksamhet. På
det senare året har även diskussionerna berört dessa former av samordning
som motionären föreslår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 270,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och ge barn- och
ungdomsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta i motionens anda.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 206
att bordlägga ärendet.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen och ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
fortsätta arbeta i motionens anda.
____
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Kulturnämnden
Akten

2009.117.882

§ 220
Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av ordförande Rödeby centern och ordförande för Rödeby
centerkvinnor Eva Runesson. Förslaget är att Rödeby biblioteket blir
lördagsöppet, att skyltningen till biblioteket blir bättre och tydligare, samt att
tillgängligheten ökar genom en handikappanpassad och uppsnyggad entré.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2009, § 51, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att lördagsöppet i Rödeby
kräver större bemanning vilket det i dagsläget inte finns ekonomiskt
utrymme för. Lördagsöppet finns på stadsbiblioteket hela året och på
Lyckeby bibliotek jan- april och sept – dec. Lördagsöppet i Lyckeby innebär
att samtliga medarbetare på biblioteksfilialerna arbetar i Lyckebyfilialen på
lördagar enligt schema. Att behålla omfattningen av lördagsöppet i Lyckeby
och utöka med ännu ett lördagsöppet bibliotek kräver ytterligare
personalresurser, vilket det för närvarande inte finns ekonomiska resurser till.
Skyltningen kommer att göras bättre och tydligare när grundutformningen av
skyltar i Rutensparre är bestämd. Samma layout kommer då att användas i
Rödeby. Det blir skyltning från entrén till biblioteket, samt till den
handikapptoalett som biblioteksbesökare kan använda. Utformningen av skyltar
kommer att vara klara under september månad 2009.
Automatik är monterad på bibliotekets entrédörr och på skolans huvudentré
vilket innebär att entréerna är tillgängliga. Angående en uppsnyggad entré så
måste samtal nu föras med den nya skolledningen på Rödebyskolan, vilka
påbörjade sina tjänster 1 augusti 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2009, § 271,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå förslaget om lördagsöppet bibliotek i Rödeby,
2. att bifalla förslaget om bättre skyltning till Rödeby bibliotek, samt
3. att förslaget om bättre tillgänglighet i Rödeby bibliotek anses
besvarat.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 22 oktober 2009 § 207
att bordlägga ärendet.
Forts
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§ 220 forts
Svar på medborgarförslag om lördagsöppet på biblioteket i Rödeby.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå förslaget om lördagsöppet bibliotek i Rödeby,
2. att bifalla förslaget om bättre skyltning till Rödeby bibliotek, samt
3. att förslaget om bättre tillgänglighet i Rödeby bibliotek anses
besvarat.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2009.350.041

§ 221
Budget 2010 och plan 2011-2012
Som underlag för kommunstyrelsens beredning finns följande handlingar:
1. Femklöverns, d.v.s moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budget för tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare Karlskrona 2010 – 2012” som innehåller sju stycken attsatser,
2. Socialdemokraternas förslag till budget för 2010 - 2012 ”Karlskrona kan
bättre”,
3. Vänsterpartiets förslag till budget 2010 - 2012 ”Stabilitet, trygghet &
utveckling”,
4. Sverigedemokraternas förslag till budget 2010 – 2012 ”Trygghet och
tradition”
5. Protokoll från MBL-förhandling 23 oktober 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 november 2009 § 303,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budget för år 2010 och plan för åren
2011-2012
2. att fastställa kommunens skattesats för år 2010 till oförändrat 21,19%,
3. att fastställa finansiella mål för åren 2010 – 2012 för Karlskrona kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag, avsnitt ”Finansiella mål” i budgetdokumentet,
4. att fastställa upprättade resultat-, balans- och investeringsbudget, samt
anslag för Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret 2010 som
planeringsåren 2011 och 2012 i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
avsnitt ”Resultat- balans och investeringsbudget” i budgetdokumentet,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till
budgetoch plan för åren 2010 – 2012 samt att följa den inriktning som i
övrigt anges,
6. att fastställa beloppsramen under år 2010 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
Forts
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§ 221 forts
Budget 2010 och plan 2011-2012
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
vidta erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida
fördelning av de olika finansieringsposterna och effektiviseringskrav, samt
övriga tekniska justeringar i föreliggande budgetförslag,
8. att som inriktningsbeslut besluta att det befarade underskottet 2009 till
fullo ska återställas 2010 genom ett positivt resultat motsvarande.
_______________________________________________________

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Karl-Gösta Svensson (M), Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Tommy
Olsson (KD), Sofia Bothorp (MP), Ann-Louise Trulsson (M), Jan Johansson
(C), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Maria Persson (C), Marcel Abedini (-)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Magnus
Johansson, Angela Sandström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas
förslag till budget 2010 – 2012 ”Karlskrona kan bättre”,
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget 2010 – 2012 ”Trygghet och tradition”
Günter Dessin (V) yrkar bifall till till Vänsterpartiets förslag till budget
2010-2012 ”Stabilitet, trygghet & utveckling,
Camilla Brunsberg (M), Mats Johansson (S), Jan-Olof Petersson (FP),
Yvonne Sandberg Fries (S) yttrar sig
------------BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
----------------

Sid.
37
37
37
38
39
40
42
42
43
44
45
46
47
48
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§ 221 forts
Budget 2010 och plan 2011-2012

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Jan-Olof Petersson (fp) Patrik Hansson (S) och Richard Jomshof (SD) yttrar
sig.
----------------

HANDIKAPPNÄMDEN
Ordförande i handikappnämnden Karin Månsson (FP) och Lena Ryge (S)
yttrar sig.
-------------------

IDROTT- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Chatarina Holmberg (S), Angela Sandström (S) och Magnus Johansson (S)
yttrar sig.
-----------------

KOMMUNREVISIONEN
Sven-Otto Ullner (M) yttrar sig.
-----------------

KULTURNÄMNDEN
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag .
Birgitta Möller yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
---------------

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Carl-Görans Svensson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Marcel Abedin (-) yttrar sig.
----------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Eva-Britt Dahlström (S), Angela Sandström (S) yttrar sig. Forts
-------------
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Budget 2010 och plan 2011-2012

TEKNISKA NÄMNDEN
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
--------

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (S), Richard Jomshof (SD), Karl-Gösta Svensson (M)
yttrar sig.
--------

ÄLDRENÄMNDEN
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (S) och Richard Jomshof (SD) yttrar sig.
--------------

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Anna Ottosson (M) yttrar sig
---------------

KOMMUNSTYRELSEN
Patrik Enstedt (S) och K-G Svensson (M) yttrar sig
-------------Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterns förslag och
finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas,
Sverigedemokraternas och Vänsterns förslag och fann att
kommunfullmäktige beslutat att anta Socialdemokraternas förslag som
motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla socialdemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 35 ja-röster och 35 nej-röster och 5 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Ordförande avger sin utslagsröst till förmån för
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 221 forts
Budget 2010 och plan 2011-2012
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budget för år 2010 och plan för åren
2011-2012
2. att fastställa kommunens skattesats för år 2010 till oförändrat 21,19%,
3. att fastställa finansiella mål för åren 2010 – 2012 för Karlskrona kommun
i enlighet med kommunstyrelsens förslag, avsnitt ”Finansiella mål” i budgetdokumentet,
4. att fastställa upprättade resultat-, balans- och investeringsbudget, samt
anslag för Karlskrona kommuns nämnder för såväl budgetåret 2010 som
planeringsåren 2011 och 2012 i enlighet med kommunstyrelsens förslag,
avsnitt ”Resultat- balans och investeringsbudget” i budgetdokumentet,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i kommunstyrelsens förslag inkl. bilagor till
budgetoch plan för åren 2010 – 2012 samt att följa den inriktning som i
övrigt anges,
6. att fastställa beloppsramen under år 2010 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor (avser förköpsärenden), samt
7. att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ramen för nu fattat principbeslut
vidta erforderliga justeringar av nämnders ramar med anledning av framtida
fördelning av de olika finansieringsposterna och effektiviseringskrav, samt
övriga tekniska justeringar i föreliggande budgetförslag,
8. att som inriktningsbeslut besluta att det befarade underskottet 2009 till
fullo ska återställas 2010 genom ett positivt resultat motsvarande.
_______
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Akterna

2009.814.537
2009.853.455
2009.854.370
2009.838.810
2009.892.875

§ 222
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats, av Gertie Olsson (S)
2. Medborgarförslag om namnbyte av Bubbetorps avfallsstation, av Bo
Knutsson.
3. Medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som miljökommun med
hjälp av Bubbetorps gård, av Bo Knutsson.
4. Medborgarförslag om att bevara och utveckla motionsarrangemanget
Karlskronatrampen, av Roland Hansson.
5. Medborgarförslag om inrättande av ett fabriks- och industrimuseum, av
Roland Hansson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motion och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2009.231.042

§ 223
Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade
verksamheter.
Härmed överlämnas budgetuppföljning per den 30 september för kommunen
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 17 juni månad, § 127
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina verksamheter. Det är respektive
nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med de medel
som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 283,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna ska därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativt föreslå förändringar för verksamhetens
mål
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserat ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2009.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Äldrenämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.581.041

§ 224
Ombudgetering 2009.
Kommunfullmäktige beslutade 27 augusti 2009 § 153 att återremittera
ärendet avseende ombudgetering från äldrenämnden respektive barn- och
ungdomsnämnden till förmån för utökad ram på utbildningsnämnden.
Med hänvisning till dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun” (KF 2008-12-18 § 176) föreslår
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att inte genomföra en ombudgetering
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 284,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att inte genomföra en ombudgetering mellan äldrenämnden, barn- och
ungdomsnämnden respektive utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.231.042

§ 225
Överföring av verksamhetsansvar för Telenor Arena Karlskrona från
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden.
Telenor Arena Karlskrona har de fyra år den har varit igång gått mot stadigt
ökande verksamhet. Det finns behov av att göra en översyn av organisationen
och hur den kan utvecklas
Kommunledningsförvaltningen har under våren 2009, på uppdrag av
kommunstyrelsens ordförande, genomfört en utredning/ uppföljning av
verksamheten omkring arenan. Utredningen resulterade i beslut i
kommunstyrelsen från och med den 1/1 2010 avveckla resultatenheten
Telenor Arena Karlskrona och förbereda för överförandet av ansvaret till
idrotts- och fritidsnämnden.
I utredningen framkom att det är försvårande för utvecklingen av idrotts- och
fritidsfrågor att kontakter med föreningsliv och skolor behandlas inom två
förvaltningar och beslutas om olika nämnder/styrelser.
Förslaget är att kommunstyrelsen även i fortsättningen har det samlade
ansvaret för utveckling av arenan och att kontrollera och följa upp de direktiv
som ges till de olika aktörerna. Kommunstyrelsen har en aktiv roll omkring
ambitionsnivåer och uppgiftsfördelning för att gå mot visionen ”Karlskrona
ska vara ledande inom idrott, hälsa och evenemang i östersjöområdet inom
10 år-navet är Telenor Arena Karlskrona”
Idrotts- och fritidsnämnden tar det samlade ansvaret för driften av arenan,
kontakter med idrottsföreningar, skolverksamhet och fastighetsägare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 285,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att driftsansvaret för Telenor Arena Karlskrona från och med 2010-01-01
överförs från kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden,
2. att personalansvaret för 3,0 vaktmästartjänst på arenan överförs från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden,
3. att den ekonomiska ramen för driften av arenan 21 214 000 kronor
överförs från kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden, samt
4. att uppdra åt kommunstyrelsen att verkställa en uppföljning av de
ekonomiska konsekvenserna av överföring av ansvaret per den 30 april 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Samtliga nämnder/bolag
Agend-21 samordnare

2009.779.042

§ 226
Miljöbokslut 2008
Kommunledningsförvaltningen överlämnar härmed miljöbokslut för år 2008.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare haft kommunstyrelsens uppdrag
att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut. Efter genomförd
organisationsförändring ligger numera detta uppdrag på
kommunledningsförvaltningen, enheten för strategisk utveckling.
Dokumentet Miljöbokslut 2008 redovisar bland annat de nyckeltal som
kommunen årligen levererar till Föreningen Sveriges Ekokommuner, där
Karlskrona kommun är en av medlemmarna tillika innehavare av
ordförandeskapet. Dessutom innehåller bokslutet annan relevant information
om miljöarbetet i Karlskrona kommun.’
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 286,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslutet för år 2008.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2009.808.041

§ 227
Ny VA- taxa för Karlskrona kommun 2010
VA- taxan har de senaste åren höjts med 50 öre kubikmetern och den fast
avgiften har höjts med 100 kronor exklusive mervärdesskatt
Tekniska förvaltningen föreslår 2010 att den rörliga avgiften höjs från 18,50
till 19,00 kronor och den fasta avgiften från 2900 till 3000 kronor för
vattenmätare Qn 2.5. Övriga mätarstorlekar höjs också med 100 kronor
Anläggningsavgiften har inte höjts sedan 1990 varför avgiften för utbyggnad
i nya bostadsområden inte täcker kostnaderna. Vid revision av VAverksamheten har revisionsfirman Ernest och Young påpekat detta i sin
rapport.
Kostnaden för VA- sanering är billigare i kommunen än i privatverksamhet.
Med hänsyn till ovanstående föreslås att anläggningsavgiften höjs med
30 000 kronor fördelat enligt följande:
Avgiften för framdragning av varje uppsättning serviceledningar till
förbindelsepunkten för V, S och D höjs från 23 000 kronor till 37 000 kronor
Avgiften för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och D höjs från 22 000 kronor till 37 000 kronor.
Taxeändringen för villaägare med 150 kubikmeters förbrukning innebär en
höjd månadskostnad med 15 kronor.
Alla ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1000 kvadratmeter ökar från 97 500
kronor till 135 000 kronor inklusive mervärdesskatt
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 289,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa 2010 års VA- taxa enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2009.338.626

§ 228
Svar på motion om Karlskrona- passet
Patrik Hansson (S) och Jan Elmqvist (S) har till kommunfullmäktige lämnat
in motion om att skapa ett Karlskrona- pass
Besöksnäring och upplevelseindustrin är områden under snabb och kraftfull
utveckling. Därför är det viktigt att besöksmål, bokningsportaler, upplevelser
och erbjudanden går hand i hand. Det ska också upplevas enkelt att boka och
uppleva i Karlskrona. Ett Karlskrona- pass som innehåller erbjudanden och
rabatter på Karlskronas besöksmål, affärer, restauranger och
boendeanläggningar och som kan köpas till ett bra pris är en god idé.
VD i Arenabolaget föreslår att han får uppdraget att börja processen med
näringslivet för att kunna lansera ett Karlskrona- pass så snart som möjligt
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 292,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

2007.536.460

§ 229
Svar på motion om stopp för industriellt framställda transfetter i maten
Richard Jomshof (SD) har till kommunfullmäktige lämnat in motion om att
livsmedel som Karlskrona kommun köper in och serverar inte ska innehålla
industriellt framställda transfetter och att kommunen i övrigt följer den
danska linjen i fråga om transfetter och medger maximalt två procent
transfetter i det totala fettinnehållet.
Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat motionen vid sammanträde den
13 november 2008, § 391.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 293,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD), Sofia Bothorp (MP) och Marcel Abedini (-) yrkar
bifall till motionen.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Richard Jomshofs förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 47 ja-röster, 14 nej-röster, 10 avstår och
4 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______
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Tekniska nämnden
Akten

2008.1070.510

§ 230
Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i
Torskors
I en motion har Patrik Hansson (S) föreslagit att hastighetsdämpande
åtgärder anordnas på Stora vägen i Torskors.
Tekniska nämnden har lämnat yttrande över motionen den 30 september
2009.
Tekniska förvaltningen avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
form av utbyggnad av en gång- och cykelväg och ombyggnad av
busshållplatser Åtgärderna beräknas vara färdigställda vid utgången av 2009
Tekniska förvaltningen anser att de planerade åtgärderna bör avvaktas för att
bedöma om det behövs ytterligare hastighetsdämpande åtgärder.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 294,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2008.726.140

§ 231
Svar på motion om sätt fart- för Karlskronas tillväxt
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008 § 93,
av Christina Mattisson (S). Motionären skriver att uppdra åt
kommunstyrelsen att till den 1 december 2008 arbeta fram ett konkret
näringslivsprogram med utgångspunkt från ovanstående, att uppdra åt
kommunstyrelsen att tillsätta en näringslivschef på heltid, samt att arbetet
med tillväxtfrågor kontinuerligt redovisas på kommunstyrelsen.
I motionen anges även förbättrade kommunikationer, samverkan med
näringslivsorganisationer och förstärkning av näringslivschefstjänsten.
Näringslivsutskottets ordförande Mats Lindbom (C) har i skrivelse daterad 4
maj 2009 svarat på motionen.
Förslaget till yttrande:
Motionen grundar sig i att det skulle ha skett en nedmontering i arbetet med
tillväxtfrågorna i kommunen. Som svar på det påståendet kommer här en
redovisning som följer motionens ämnesområden;
• IT / Telecom
• Östersjöarbetet
• Kreativa näringar
• Turism och besöksnäringen
• Rosenholms Udde
• Kommunikationer
• Övrigt
Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde de 28 maj
2009, § 110, för ytterligare beredning av motionen och för att kunna se över
eventuell finansiering av näringslivschef
Näringslivsutskottets ordförande Mats Lindbom (C) har i skrivelse daterad
den 9 juli 2009 kompletterat svaret och föreslår att motionen ska anses
besvarad: IT/ telefoni, Turism och besöksnäring, Företagskontakter,
Företagsarrangemang mm, Företagsamma kvinnor, Information, Näringslivsoch utvecklingschef.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 295,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till motionens attsats 2 och 3.
Forts
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§ 231 forts
Svar på motion om sätt fart- för Karlskronas tillväxt
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christina
Mattissons bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen som besvarad
______
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Tekniska nämnden
Akten

2009.266.512

§ 232
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i
Karlskronas centrala delar
I medborgarförslag har Lars Hellstedt föreslagit att generell hastighetsgräns i
Karlskronas centrala delar ändras till 40 kilometer i timmen. Som motivering
anges lugnare trafikrytm och förbättrad trafiksäkerhet.
Tekniska nämnden har lämnat yttrande på sammanträdet den 30 september
2009, § 116,
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att genomföra en
trafiknätsanalys i Karlskrona. Dess syfte är att belysa brister samt att komma
med förslag på förbättringar. Den kommer att ligga till grund för kommunens
framtida trafiksäkerhetsarbete och däribland ändringar av
hastighetsbegränsningar.
Tekniska förvaltningen anser att resultatet av trafiknätsanalysen bör avvaktas
innan beslut tas om större förändringar av hastighetsgränserna i Karlskrona.
Färdigställandet av rapporten beräknas till utgången av 2009. En översyn av
hastighetsgränserna utifrån Vägverkets riktlinjer för de nya
hastighetsgränserna (40, 60 , 80) kommer troligtvis att påbörjas under 2010
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 296,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

2007.273.820

§ 233
Svar på medborgarförslag om handikappvänligt motionsspår runt
Bastasjö
Medborgarförslag har inlämnats av Sven Svensson angående upprustning av
Hjärtats Stig runt Bastasjö
Tekniska nämnden har, vid sammanträde den 24 juni 2009 § 90,
lämnat förslag till svar på motionen.
Tekniska förvaltningen tillsammans med idrotts- och fritidsförvaltningen
meddelar i skrivelse daterad den 11 juni 2009 att tekniska förvaltningen
kommer att påbörja iordningställandet av vandringsleden runt Bastasjön
under 2009 med färdigställande våren 2010. Standarden kommer dock inte
att uppfylla kriterierna fullt ut för Hälsans Stig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 297,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 november 2009 36
Socialnämnden
Akten

2008.894.769

§ 234
Svar på medborgarförslag från föräldraföreningen mot narkotika
(FMN)
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)har inlämnat medborgarförslag till
kommunfullmäktige om ”Medmänskligheten” Föreningen efterlyser en plats
som medborgarna kan gå till för att få hjälp. Om de har problem med
missbrukande barn, är misshandlad hustru eller där barn har missbrukande
föräldrar med mera.
Vid behandling i kommunstyrelsen vid sammanträden den 12 maj 2009
beslutades om återremiss av ärendet för ytterligare beredning. Vid
behandlingen yrkades att kopplingen till psykiatri och polis ska framgå av
det svar som lämnas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 298,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

Kommunledningsförvaltningen
Akten

25 november 2009 37
2009.605.106

§ 235
Svar på medborgarförslag om årlig gatumusikfestival
Peter Öjeskog har till kommunfullmäktige lämnat in ett medborgarförslag
angående Karlskrona Gatumusik Festival.
En gatumusikfestival i Karlskrona är en mycket intressant tanke. Festivaler
och musik i allmänhet genererar mervärde kopplat till ökade intäkter för
handeln, hotell med mera. Evenemang och festivaler genererar också
merväde för livskvalitet och dylikt.
Eftersom tanken med VIVA Karlskrona skall vara att uppmuntra bland annat
gatumusik så föreslår kommunledningsförvaltningen att en gatumusikfestival
skall vara ett inslag i framtida VIVA Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2009, § 299,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
Yrkanden
Marcel Abedini (-) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Marcel
Abedini bifallsyrkande till medboragrförslaget. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
_______

17 december 2009
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______

17 december 2009

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 17 december 2009, kl.13.30-14.10

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Törnström (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
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Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Claes-Urban Persson (S)
Börje Nilsson (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Margita Landehag (S)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Lindström (M)
Roland Löfvenberg (M)
Ulla Berg (SD)
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
José Esinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (M)
Karl-Anders Holmqvist (M)
Pernilla Persson (C)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Sune Johansson (S) och Ingrid Hermansson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Tisdagen den 22 december 2009, kl. 12.00
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 236-248
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Sune Johansson

Justeringsledamot ………………………………………………
Ingrid Hermansson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 22 december 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 236
Utdelning av Hilleröd Byråds vandringspris och kulturpriset.
Hilleröd Byråds vandringspris
Vandringspriset tilldelas år 2009 Henrik Lindau, Karlskrona Simsällskap.
Henrik har bland annat tagit guld vid junior-SM. Henrik har slagit svenskt
juniorrekord på 50 m fjärilsim och placerat sig vid ett flertal seniortävlingar
bland annat vid världscuptävlingarna i Stockholm. Han är också uttagen till
ungdomslandslaget.

Ordförande informerar om att kulturpriset kommer att delas ut på
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2010.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

6

2009.45.102

§ 237
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Patrik Magnusson (M) har i skrivelse daterad 8 december 2009 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Eva-Lotta Hellqvist (MP) har i skrivelse daterad 11 december 2009 avsagt
sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

17 december 2009

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2009.45.102

§ 238
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Blekinge läns museum
Ersättare Eva Karlsson (MP) efter Eva Mårtensson Kangeman.
Handikappnämnden
Ersättare Helen Stamblad (S) efter Nina Andersson.
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Bo Svensson (S) efter Jörgen Aronsson.
Ersättare Richard Lundqvist (S) efter Bo Svensson.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Joakim Holgersson (S) efter Magnus Lindskog.
_____
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Akterna

8

2009.902.007
2009.900.007
2009.869.106
2009.358.111
2009.903.406
2009.689.006

§ 239
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av Karlskrona kommuns flyktingmottagande och
integrationsarbete.
2. Revisionen, granskning av äldrenämndens åtgärder för att anpassa
verksamheten till den ekonomiska ramen.
3. Vågbrytaren, öppet brev till alla Sveriges kommuner om trådlösa
kommunikationssystem.
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-11-30, dnr 201-3186-09, ändrad
valkretsindelning i Karlskrona kommun.
5. Miljö- och byggnadsnämnden 2009-11-12 § 280, ändrad kontrollavgift
för den kommunala livsmedelskontrollen.
6. Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdestider 2010.
Sven-Otto Ullnér (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

17 december 2009

Akten

2009.949.317

§ 240
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om belysning på Bångs plan på Stumholmen, av Eva
Magnusson Larsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Akten

2009.706.610

§ 241
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Olsson (KD)
angående när kommer 2007 utlovade strategiska planen för Verköhamnens
utveckling, av Lars Hildingsson (S).
__________

17 december 2009 11

Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare
Informationsenheten
Handläggare
Akten

2009.780.003

§ 242
Ändring av reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kommunstyrelsen fastställdes senast av kommunfullmäktige
den 29 mars 2007, § 38.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderat
reglemente bland annat med anledning av kommunfullmäktiges beslut den
27 augusti 2009, § 152, att näringslivsutskottet, jämställdhetskommittén och
samordningskommittén med verkställighet fr o m 1 januari 2010 skall
avvecklas och deras verksamheter överföras till kommunstyrelsens allmänna
utskott.
I §§ 24 och 25, som beskriver kommunstyrelsens utskott respektive anger
antalet ledamöter i utskotten, har näringslivsutskottet,
jämställdhetskommittén och samordningskommittén tagits bort. I den
beskrivning som följer i § 24 av utskottens ansvarsområden har vad som
angetts under de tre avvecklade utskotten förts in under beskrivningen av
allmänna utskottets ansvarsområde. Under rubriken Ansvarsområden § 28
har avseende kommunalråd 3 och 4 orden ordförandeskapet i
näringslivsutskottet respektive ordförandeskapet i samordningskommittén
tagits bort.
Under rubriken Personalpolitiken § 5 punkten 5 hänvisas i reglementets
nuvarande lydelse till den kommunala delegationslagen (SFS 1954:130).
Lagen är numera upphävd och motsvarande bestämmelser har införts i lag
(SFS 2009:47) om vissa kommunala befogenheter 6 kap 3 §, varför i § 5
punkt 5 istället införs en hänvisning till den nya bestämmelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 317,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona kommun att
träda i kraft den 1 januari 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2009.231.042

§ 243
Uppföljning per den 31 oktober 2009.
Härmed överlämnas uppföljning per den 31 oktober för kommunen i enlighet
med gällande beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till -41,4 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir – 29,1
miljoner kronor, där Socialnämnden -17 miljoner kronor och
Handikappnämnden -14 miljoner kronor samt Utbildningsnämnden -10
miljoner kronor svarar för den största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 51,5 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 50,5 miljoner kronor bättre än budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 45,1 miljoner kronor högre än budget.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
19 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 61,4 miljoner kronor lägre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 318,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål.
Forts

17 december 2009 13

§ 243 forts
Uppföljning per den 31 oktober 2009.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2009, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
3. att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2009.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.905.293

§ 244
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Enligt beslut i äldrenämnden den 20 maj 2009, § 59, fick tekniska
förvaltningen i uppdrag att medverka i planeringen för etablering av
äldreboende i två plan i lokaler vid Gullbernahult 11 (tidigare Gullbernahult
16, numera Gullbernahult 26), Lövgrund.
Tekniska nämnden har i beslut den 23 november 2009 §§ 142 hemställt att
kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna
hyresavtal med Dagon.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Dagon.
Därefter internhyr äldrenämnden fastigheten från tekniska förvaltningen.
Äldrenämnden beslutade den 25 april 2007 att etablera ett särskilt boende i
tillfälliga lokaler vid Gullbernahult 11, Lövgrund. Äldrenämndens om- och
utbyggnadsplanering är nu kraftigt försenad. Äldreförvaltningen bedömer
därför att det finns ett stort behov av att ersätta särskilda boenden inom
nämndens verksamhet som idag inte uppfyller kraven på en bra boendemiljö
för brukarna och en god arbetsmiljö för personalen. Äldreförvaltningen ser
fördelar med att etablera Lövgrund som ett nytt boende intill boendena
Ljungskär och Tvegölja. Mot bakgrund av att lokalerna för äldreboendet var
tillfälliga så har de inte varit anpassade enligt äldrenämndens program för
vårdboende och livsmiljö. Tanken är nu att rätta till detta och bygga om
Lövgrund till ett äldreboende med liknande utformning som
Ljungskär/Tvegölja. Projektet innefattar att man tar i anspråk befintligt
våningsplan på äldreboendet Lövgrund samt våningen under som
Landstinget lämnar.
Tekniska förvaltningen har fått en kalkylerad kostnad av Dagon som innebär
en årliga internhyra för äldreförvaltningen på 1 880 000 kronor/år exklusive
moms. Avtalstiden är bunden till 20 år från och med färdig byggnation och
inget restvärde utgår vid avtalets upphörande.
Äldreförvaltningen har accepterat den nya hyran och medel finns avsatta i
budget från och med 2010, under förutsättning att erforderliga beslut om
budget fattas av äldrenämnden i december månad.
Forts

17 december 2009 15

§ 244 forts
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 320,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Dagon.
Patrik Hansson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
AB Karlskronahem
Kruthusen företagsfastigheter
Akten

2006.55.200

§ 245
Svar på motion ”Bygg mera med trä”
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2006 § 4 av
Jörgen Johansson (C). Förslaget är att Karlskrona kommun verkar för ökad
användning av trämaterial i byggandet inom kommunen och dess bolag, att
minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller
liknande skall uppföras inom kommunen med trä som dominerande material
samt att trä alltid skall vägas in som alternativ vid nyproduktion.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2009, § 29, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Efter kommunfullmäktiges återremiss den 28
maj 2009, § 108, har AB Karlskronahem och Kruthusen Företagsfastigheter
AB beretts tillfälle att yttra sig över motionen. Respektive bolags styrelse har
nu behandlat motionen och till kommunledningsförvaltningen inkommit med
yttrande i ärendet. Kruthusen Företagsfastigheter har därvid beslutat att
föreslå att motionen tillstyrks.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 322,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen
Jörgen Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Äldrenämnden
AB Karlskronahem
Akten

2008.737.294

§ 246
Svar på motion om att bygga äldreboende och hyresrätter i Vedebylund.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, § 93
av Christina Mattisson (S). Förslaget är att när det är dags att bygga ett nytt
särskilt boende på fastigheten Vedebylund 1:1 ge styrelsen för
Karlskronahem AB i uppdrag att uppföra detta, samt att ge styrelsen i
Karlskronahem AB i uppdrag att omedelbart påbörja planering för att
uppföra bostäder med hyresrätt på fastigheten Vedebylund 1:1.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 oktober 2008, § 121, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man inte har några
synpunkter angående vem som ska erhålla uppdraget att bygga fastigheten
Vedebylund 1:1.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 januari 2009 § 12, att återremittera
ärendet för att Karlskronahem AB får möjlighet yttra sig.
Karlskronahem lämnade vid styrelsemöte den 31 mars 2009 följande
yttrande;
”AB Karlskronahem ser positivt på möjligheten att få vara delaktig i
utvecklingen av kommunens äldreomsorg och att om möjlighet också
kombinera det med att bygga trygghetsboende, seniorboende eller andra
bostäder i samma område som ett särskilt boende. Bolaget vill bidra till
Karlskrona kommuns utveckling och ser fram emot ett ev uppdrag avseende
Vedebylund 1:1”
Karlskronahem VD har vidare den 9 november 2009 anmält bolagets intresse
att förvärva fastigheten Vedebylund 1:1 samt intilliggande fastighet
Vintern 3.
Arbetet med att framta en ny detaljplan för området pågår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 december 2009, § 323,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

17 december 2009 18

Aktern

2009.930.550

§ 247
Interpellation om den utlovade strategiska planen för Verköhamns
utveckling.
Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Olsson (KD)
angående den utlovade strategiska planen för Verköhamns utveckling, av
Lars Hildingsson (S).
I egenskap av kommunstyrelsens ordförande har Karl-Gösta Svenson (M)
med skrivelse den 15 december 2009 svarat på interpellationen.
I debatten deltar K-G Svenson (M), Lars Hildingsson (S) och
Mats Lindbom (C).
__________
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§ 248
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul och
Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Yvonne Sandberg Fries (S) önskar ordföranden en God
Jul och ett gott nytt år
_______

28 januari 2010
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Samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för åren 2009-2012.

§ 16

Vänortsavtal samt samarbetsprogram för perioden 2009-2011 mellan Karlskrona
kommun och Aizpute kommun i Lettland.

§ 17

Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende Inglatorp.

§ 18

Förslag på yttrande över region Blekinges kollektivtrafikutredning.

§ 19

Svar på motion om kommunal tjänst som marinbiolog.

§ 20

Svar på medborgarförslag om öppna upp tunneln under Stortorget.

§ 21

Frågor

§ 22

Svar på interpellation om historisk dyr flygbladsutdelning.

______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 januari 2010, kl.13.00-16.10

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-15.40, 16.05-16.10 §§ 1-21,
ej §§ 22 p.g.a jäv.
Peter Glimvall (M) kl 15.40-16.05 §§ 22
Peter Glimvall (M) kl 13.00-15.40 §§ 1-21
Yvonne Sandberg Fries (S) kl 13.00-15.25 §§ 1- del av 21
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S) kl 13.00-15.15 §§ 1-18
Jeanette Pettersson (S) kl 13.00-16.05 §§ 1-21
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S) kl 13.10-14.40 §§ 1- del av 18
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andréasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Sune Johansson (S)
Eva- Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Lars-Göran Forss (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD) kl 13.00-15.35 §§ 1- del av § 20
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
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Glenn Törnström (SD) kl 13.10-14.40 §§ 1- del av 18
Kurt Pettersson (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C) kl 13.35-16.10 §§ 16-22
Maria Persson (C) kl 13.10-16.10 §§ 2-22
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Roger Poka ( MP)
Günter Dessin (V)
Marcel Abedni ( ) kl 13.30-16.10 §§ 14-22
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Bengt Lindström (M)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Ulf Hansson (V)
Walla Carlsson (S) kl 15.15-16.10 §§ 19-22
Åke Håkansson (S) kl 15.15-16.10 §§ 19-22
Eva Öhman (S) kl 15.25-16.10 §§ del av 21-22

Närvarande

ersättare

Roland Löfvenberg (M)
Sven Wallfors (M)
Ulf Danielsson (M)
Peter Christensson (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (M)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)
Åke Håkansson (S) kl 13.00-15.15 §§ 1-18
Claes-Urban Persson (S)
Eva Öhman (S) kl 13.00-15.25 §§ 1-del av 21
Walla Carlsson (S) kl 13.00-15.15 §§ 1-18
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)
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Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Patrik Enstedt (S) och Jan-Åke Nordin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 4 februari 2010, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-22
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf §§ 1-21

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall §§ 22

Justeringsledamot …………………………………………………….
Patrik Enstedt

Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Åke Nordin
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 februari 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§1
Utdelning av Kulturpriset.
Kulturpriset tilldelas år 2009 Sven-Gunnar Pettersson, Robin Åkerman,
Oskar Appelqvist och Linus Norda med följande motivering:
För att ni med takt och ton ser till att Karlskronas musikscen är vital och
utmanande.
För att ni med absolut gehör bidrar med professionell entusiasm i stora och
små sammanhang, för unga och gamla, proffs och amatörer, revypublik,
radiopublik, jazzdiggare och popsnöre, både här och där.
Slutligen för att ni som goda medmusikanter skapar en mängd speltillfällen
för många i musikbranschen.
Ett villkor skickar vi därför med detta pris; Sänk aldrig volymen!
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§2
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Åke Håkansson (S) har i skrivelse daterad 28 januari 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Räddningstjänstförbundet i Karlskrona- Ronneby.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2010.48.102

§3
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Räddningstjänstförbundet i Karlskrona- Ronneby
Ersättare Mats Fagerlund (S) efter Åke Håkansson.
_____
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Akterna

2010.10.007
2009.689.005

§4
Anmälningsärende.
1. Kommunrevisionen, granskning av avtal i ett affärsdrivande kommunalt
bolag- Affärsverken Karlskrona AB.
2. Statens folkhälsoinstitut, nationella tobaksuppdraget.
3. Tillägg till sammanträdesplanen till kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

10

2010.16.312
2010.63.246
2010.64.336
2010.67.003
2010.61.105

§5
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om förbättrad cykelbana vid korsningen av
infartsleden vid Skönstaviks camping, av Sven-Erik Samuelsson.
2. Medborgarförslag om skyltar på Aspö, av Ingvar Bergljung.
3. Medborgarförslag om anläggning av spontan lek- och aktivitetsyta i
Bastasjö friluftsområde, av Stefan Svensson.
4. Medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och pyroteknisk
utrustning inom kommunen, av Marcus Englund, Niklas Edwardsson och
Dan Axelsson.
5. Motion om vänortsplats i Karlskrona, av Tommy Olsson (KD)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Akten

11

2010.47.611

§6
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående historisk dyr flygbladsutdelning, av Patrik Hansson
(S).
__________

28 januari 2010

Överförmyndarnämnden
Ekonomienheten
Handläggare
Akten

12

2010.13.024

§7
Förslag på nya principer för arvode och ersättningar
Överförmyndarnämnden har sett över principerna för arvode och ersättningar
till god man, förmyndare och förvaltare. Nämnden har lämnat förslag till nya
principer.
I budget för 2010 har överförmyndarnämnden fått en utökad budgetram om
200 tkr. Den föreslagna höjningen ryms inom ramen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 12,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva överförmyndarnämndens tidigare beslut från 2008-12-02 §
171 angående arvode och ersättningar
2. att anta de föreslagna höjda ersättningarna enligt upprättad bilaga
avseende förordnade ställföreträdare så som god man, förmyndare och
förvaltare
3. att de nya reglerna börja gälla från och med 1 januari 2010
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

13

2009.231.042

§8
Uppföljning per den 30 november 2009.
Härmed överlämnas budgetuppföljning per den 30 november för kommunen
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i juni månad § 127.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till -32,8 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir – 28,5
miljoner kronor, där Socialnämnden -18 miljoner kronor och
Handikappnämnden -14,6 miljoner kronor samt Utbildningsnämnden -11
miljoner kronor svarar för den största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 51,5 miljoner kronor lägre än budget.
Finansnettot beräknas bli 53,9 miljoner kronor bättre än budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 48,2 miljoner kronor högre än budget.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
29 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås inte, resultatet beräknas
bli 52,8 miljoner kronor lägre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 13,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppföljningen per den 30 november 2009.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

14

2009.901.253

§9
Försäljning av del av Verkö 3:264 till ABB Fastighet AB.
Under 2006 träffades ett avtal om markytan mellan kommunen och ABB´s
fastighetsägare ute på Verkö. Avtalet innebar i korthet att kommunen överlät
det s.k. Baltic House-området jämte parkeringen och kommunen, utöver en
mellangift på 2,0 milj, i sin tur erhöll ett markområde på ca 3,4 ha av bolaget.
Nämnda markområde är beläget mellan ABB´s anläggning och Verkö och
utgörs av icke bebyggd mark för industriändamål.
ABB har sedan dess expanderat och byggt nytt samt utvecklat sin
verksamhet på den yta man förvärvade av kommunen. Ytan är i stort sett
konsumerad. För att säkerställa sina framtida behov av expansion vill ABB
köpa tillbaks det område av Verkö 3:264 man 2006 överlät till kommunen.
Förhandlingarna med ABB har lett fram till bilagda förslag till köpeavtal
med kartbilaga, där kommunen överlåter området på ca 3,4 ha till ABB
Fastighet AB för en köpeskilling av 5,8 milj. kr. Tillträde är 2010-03-01.
Området har i kartbilagan markerats med sned skraffering. Området är
bergigt och då kommunen kan ha behov av bergmassor på Verkö anges att
losskjutet berg, med en exploatering från bolagets sida, skall erbjudas
kommunen utan kostnad för användning på Verkö. Utanför Verkö bekostar
kommunen borttransporten. I övrigt är avtalet av gängse innehåll. Av
köpeskillingen på 5,8 milj. bedöms 2,5 milj. vara reavinst.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 14,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
försäljer ca 3,4 ha av fastigheten Verkö 3:264 till ABB Fastighet AB
(556120-1517) för en köpeskilling av 5.800.000 kronor
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

15

2009.927.252

§ 10
Förvärv av fastigheten Karlskrona 6:58.
Fastigheten Karlskrona 6:58 ligger inom Gullberna industriområde, strax
norr om f.d. Gullberna station mellan järnvägsspåren till Emmaboda norrut
resp. till Malmö västerut.
Fastigheten är i gällande detaljplan avsedd för industriändamål och innehåller
i areal 19477 kvm. Tillfarten är mot Gullbernavägen. Ta.värdet är 1,752
miljoner. Fastigheten ägs av Hyrverket Entreprenad och Fastigheter i Sydost
AB som har viss upplagsverksamhet där. Bolaget vill avveckla verksamheten
och har gjort en framställan till kommunen om kommunen har intresse av att
förvärva fastigheten.
Fastigheten är obebyggd och ligger centralt inom Gullberna och får avses
vara strategisk viktig mark för industriverksamhet eller för ev.
järnvägsrangering. Rangerbangården på Trossö är under avveckling och
fastigheten är ett alternativ i den påbörjade bangårdsutredningen.
Förhandlingarna har lett fram till föreliggande förslag till köpeavtal där det
föreslås att kommunen förvärvar densamma för 1,9 miljoner kronor, vilket
ligger i nivå med vad kommunen tar för industrimark i Torskors. Tillträde är
föreslaget till 1 mars 2010. I övrigt är avtalet av gängse innehåll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 15,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
förvärvar fastigheten Karlskrona 6:58 av Hyrverket Entreprenad och
Fastigheter i Sydost AB (556101-6253) för en köpeskilling av 1 900 000
kronor, samt
2. att köpet finansieras genom ianspråktagande av 1,9 miljoner kr ur
kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

16

2009.941.253

§ 11
Försäljning av fastigheten del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.
För Skeppsbrokajen, eller som den även kallas Stadsmarinan, på norra
Trossö gäller en detaljplan, som vunnit laga kraft under 2008. Inom
detaljplanen finns ett antal byggrätter för centrumändamål. Ytorna mellan
byggrätterna är avsedda för parkering och skall ingå i en
gemensamhetsanläggning för detta ändamål när utbyggnaden så medger.
Utdrag ur detaljplanen har bilagts. Utbyggnaden kan förväntas ske i etapper
och det är sannolikt att området kan ha karaktären av en byggarbetsplats
tidvis.
Med anledning av ovanstående är det lämpligaste och mest rationella att
området ses som ett exploateringsobjekt och att kommunen svarar för
iordningställande av gemensamhetsytorna och kajer m m enligt detaljplanen
och i huvudsak enligt planens gestaltningsprogram. Kostnaden för
iordningställandet kommer att täckas av inflytande köpeskillingar vid
försäljning av byggrätterna.
Inom detaljplanens östra del finns en större byggrätt som fastighetsbolaget
Dagon AB under en längre tid arbetat med för att få intressenter/hyresgäster
till. Bolagets förhandlingar har nått resultat och bolaget önskar nu förvärva
det aktuella området.
Kommunen och Dagon AB har därför upprättat förslag till köpeavtal, där
kommunen försäljer det aktuella området till bolaget för en köpeskilling av
5,5 miljoner. Området har markerats på köpeavtalets karta och är på ca 2200
kvm. Tillträde sker senast 2010-03-01. Kommunen har anlitat en
utomstående opartisk värderingsman, som värderat det aktuella området och
som kommit fram till att ett marknadsvärde för detta ligger i intervallet 4,55,5 milj. kronor. Bolaget är medvetet om att de kommer att bygga intill en
kaj och på ett kajplan och de tar ansvaret för att deras grundläggning och
byggnationens placering på kajernas dragstag löses på så sätt att kajernas
bestånd inte äventyras. Bolaget och kommunen skall i detta samråda vid
konstruktion och utförande. Bildandet av gemensamhetsanläggningen, som
omtalats ovan, och iordningställandet av p-platserna och de allmänna ytorna
behandlas även i avtalet.
Forts
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§ 11 forts
Försäljning av fastigheten del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen.
Bolaget ämnar söka bygglov snarast för att påbörja byggnationen under 1:a
halvåret 2010 för att den skall vara inflyttningsklar under hösten 2011.
Bygget kommer att inrymma både kontor och restaurang. I övrigt får avtalet
avses vara av gängse innehåll.
Skeppsbrokajen får ses som ett exploateringsområde en tid framöver där
kommunen svarar för iordningställande av de allmänna ytorna m m.
Kostnaden härför kommer att täckas av inflytande köpeskillingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 16,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
försäljer ett område om ca 2200 kvm av fastigheten Karlskrona 2:1,
Skeppsbrokajen, till Dagon AB(556636-3411) för en köpeskilling av
5 500 000 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

18

2009.938.253

§ 12
Försäljning av fastigheten del av Rosenfeldt 21 till AB Karlskronahem.
Under en längre tid har Rosenfeldtskolan funnits med bland olika
utredningsalternativ för den kommunala kärnverksamheten. Trots otaliga
försök så har inget långsiktigt behov av lokaler
funnits på Trossö trots det centrala läget.
Med anledning av Blekinge Tekniska Högskolas centralisering till
Karlskrona så kommer det på sikt att finnas ett underskott av
studentlägenheter i högskolans närhet. Behovet kommer delvis att tillgodoses
av nybyggnader på Gräsviksområdet, men ytterliggare alternativ efterfrågas.
I samband med planändringen av Rosenfeldtskolan så togs utredningsförslag
fram på studentbostäder. Förslaget innehåller alternativ som medger upp till
48 st lägenheter till en förhållandevis låg ombyggnadskostnad.
Efter planändringens genomförande har Karlskronahem visat intresse av att
förvärva fastigheten, för att genomföra ombyggnaden för studentlägenheter.
Området är efter avstyckning enligt gällande plan på ca: 1700kvm och
byggnaden är uppförd i tre plan samt källare och vind. BRA ca:2100kvm.
Förhandlingarna mellan parterna har lett fram till bilagda förslag till
köpeavtal med kartbilaga, där kommunen överlåter fastigheten för en
köpeskilling av 2,0 milj. kr.
Köpeskillingen genererar ett överskott på ca: 1milj.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 17,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun säljer
del av fastigheten Rosenfeldt 21 till Karlskronahem AB för en köpeskilling
av 2.000.000 kronor.
Anne-louise Trulsson (M), Christina Mattisson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (FP) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.215.880

§ 13
Investering i arbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket
Med hänvisning till att förverkligandet av kommunens nya
stadsbibliotek har tvingats skjutas på framtiden ett antal år har behovet
av vissa angelägna arbetsmiljöåtgärder – främst avseende klimat,
ventilation och belysning - vid nuvarande stadsbiblioteket accentuerats
och förstärkts.
Kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen har nu i samråd arbetat
fram ett jämfört med ursprungsförslaget nedbantat program och
reviderad kostnadskalkyl för dessa åtgärder. Detta nya förslag har i sin
tur godkänts av kulturnämnden vid dess novembersammanträde. Det
reviderade förslaget innebär således en total investering om
2,0 miljoner kronor, varav knappt 0,4 miljoner kronor avser nya
återlämningsautomater som ska bekostas direkt av kulturnämnden.
Kulturnämnden räknar samtidigt med att kunna inrymma de under år
2010 (ca sex månader) tillkommande hyres- och kapitalkostnaderna
inom den tilldelade budgetramen. För år 2011 begär nämnden däremot
en motsvarande utökning av den tilldelade budgetramen.
Investeringen är tänkt att finansieras av i Budget 2009 anslagna men
icke fullt ut ianspråktagna investeringsmedel för skol- och
förskolelokaler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 1 615 000 kronor för investering i arbetsmiljöåtgärder vid
nuvarande stadsbiblioteket,
2. att dessutom anslå 385 000 för investering i nya
återlämningsautomater vid stadsbiblioteket,
3. att finansiera dessa två investeringar genom en omdisposition och
överföring av sammanlagt 2 000 000 kronor från investeringsanslaget
för Skol- och förskolelokaler i 2009 års budget,
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden och kulturnämnden ett
omedelbart investeringstillstånd för dessa två investeringar, samt
Forts
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§ 13 forts
Investering i arbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket
5. att kulturnämndens begäran om en från år 2011 utökad budgetram
ska prövas först i samband med kommande beredning av nämndernas
budgetramar för åren 2011 – 2013.
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Informationsenheten
Ekonomienheten
Akten

21

2009.809.041

§ 14
Ny renhållningstaxa för 2010.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 november 2009 § 137,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat förslag till
renhållningstaxa för 2010.
Tekniska förvaltningen har upphandlat Affärsverken AB för insamling och
behandling av hushållsavfall från och med den 1 november 2009 och
sju år framåt. SITA har erhållit entreprenaden för slamtömning från och med
den 1 oktober 2009 och sju år framåt. Priserna ligger ungefär på samma nivå
som tidigare. Den nya taxan är anpassad logiskt och miljömässigt till
kärlstorlek och tömningsintervall.
Taxan har en helt annan konstruktion än tidigare taxa, vilken togs över från
Affärsverken 2005. Den nya taxekonstruktionen innebär att kostnader för de
olika avfallsslagen och den fasta avgiften preciseras.
Den fasta avgiften täcker de fasta kostnaderna för renhållningskollektivet,
såsom drift och skötsel av återvinningsgårdar, administrativa kostnader
hämtningsregistrering m.m.
Den rörliga kostnaden täcker kostnader för hämtning, behandling, avfalls och
förbränningsskatter.
Den nya taxekonstruktionen innebär att de olika avfallsslagen täcker sin
egen kostnad och att exempelvis ett 130 l kärl för komposterbart avfall med
hämtning var 14:e dag betalar hälften så mycket för hämtning och
behandling som motsvarade kärl med hämtning en gång/vecka. Detta har till
följd att vissa taxor höjs och vissa taxor sänks både för villa hushåll och
flerbostadsfastigheter i det nya förslaget.
Generellt har samtliga osorterade abonnemang höjts med ca 10 %, detta för
att få en styrning till de sorterade abonnemangen. Den ökade intäkten har
fördelats på de sorterade abonnemangen och på så sätt bidragit till att hålla
kostnadsökningen nere på dessa abonnemang.
Den nya renhållningstaxan för 2010 innebär en genomsnittlig taxehöjning
med totalt ca 4 %. Det innebär ökade intäkter med 1,5 mkr som ska möta
ökade kostnader i samband med införande av hämtningsregister samt ökat
öppethållande vid återvinningscentralen i Bubbetorp.
Forts
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§ 14 forts
Ny renhållningstaxa för 2010.
Latrintaxorna höjts med 50 % för åretrunttömning och 39 % för
sommarhämtning. Detta på grund av ökade kostnader för hämtning och
behandling.
Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 mars 2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderat förslag till renhållningstaxa för 2010.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) och Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Klaipeda stad
Handläggare
Akten

23

2009.798.105

§ 15
Samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för
åren 2009-2012.
Karlskrona kommun och Klaipeda stad är vänorter sedan 1989. För att
konkretisera vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de båda
vänorterna. Programmets innehåll framgår av upprättat bilaga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprätta samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och
Klaipeda stad för åren 2009-2012.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Aizpute kommun
Handläggare
Akten

24

2009.863.105

§ 16
Vänortsavtal samt samarbetsprogram för perioden 2009-2011 mellan
Karlskrona kommun och Aizpute kommun i Lettland.
Med anledning av en kommunreform i Lettland har tidigare vänortsavtal
mellan Karlskrona kommun och Liepaja distrikt upphört att gälla den 1 juli
2009. Med anledning av detta har man från lettisk sida föreslagit den
nybildade kommunen Aizpute som vänort till Karlskrona.
Den 11 november 2009 undertecknades vänortsavtalet mellan kommunerna
och blir giltigt efter godkännande av respektive kommunfullmäktige. I
samband med undertecknandet av vänortsavtalet undertecknades ett förslag
till samarbetsprogram för de båda kommunerna avseende åren 2009-2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättat vänortsavtal mellan Karlskrona kommun och
Aizpute kommun, samt
2. att godkänna upprättat samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun och
Aizpute kommun för åren 2009-2011.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Handikappnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

25

2009.960.293

§ 17
Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende
Inglatorp.
I enlighet med det uppdrag kommunstyrelsens ordförande gett
förvaltningschefen för tekniska förvaltningen har nedanstående förslag
avseende nytt särskilt boende framtagits:
Handikappförvaltningen har behov av att tillskapa ett nytt boende för
personer med behov av en bostad enligt ”Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade” (LSS). Boendet i Inglatorp innebär ersättning av fyra
platser från boendet på Lösen Mark samt ett nytillskott på fyra lägenheter
som ska tillgodose en volymtillväxt för personer med behov av LSS-boende.
Målet att ha boendet klart till den 30 september 2010, för att få tillgodoräkna
det i LSS-systemet är med dagens tidplan mycket svårt att nå. Dock kommer
vi att under projektets gång ha detta i åtanke och som ambition. Möjligheten
att nå detta mål utesluts inte, men vi kan inte garantera måluppfyllelsen.
Boendet kommer att inrymma totalt 8 stycken lägenheter samt
gemensamhetsutrymme, miljöhus och lägenhetsförråd, vilket motsvarar cirka
800 m2 byggnadsyta. Bedömd investeringskostnad uppgår till 17 000 000 kr
inklusive projekteringskostnad.
Finansieringen av nybyggnationen löses genom att 17 miljoner av
investeringsmedel från projekt som inte har verkställts i kommunens totala
investeringsplan, omfördelas till särskilt boende i Inglatorp.
Handikappnämnden har budgeterade medel för driften av det planerade
särskilda boendet förutsatt att lokalerna i Lösenmark avvecklas och
kostnaden för hyra kan lyftas över till de nya lokalerna.
Med en avskrivningstid på 33 år och en internränta på 4%, kommer
handikappförvaltningens internhyra för det planerade boendet i Inglatorp
uppgå till 1 486 000 kr per år exkl moms.
Samråd i detta ärende har skett mellan representanter från tekniska
förvaltningen, handikappförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.
Forts
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§ 17 forts
Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende
Inglatorp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt
boende Inglatorp, samt
2. att omfördela från investering gruppboende Backabo, ur 2008 års anslag
med 4.900.000 kronor, ur 2009 års anslag med 11.800.000 kronor och ur
2010 års anslag med 300 000 kronor.
Patrik Hansson (S), Eva-Britt Dahlström (S) och Emma B Henning (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
Handläggare
Akten

27

2009.743.530

§ 18
Förslag till yttrande över Region Blekinges kollektivtrafikutredning
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade utredning på remiss från Region
Blekinge.
Regionstyrelsen gav 23 april 2008 ett uppdrag till en parlamentariskt
sammansatt utredning att utreda och ge förslag till långsiktiga ägardirektiv
för Blekingetrafikens verksamhet.
I uppdraget ingick att beskriva långsiktig trafikinriktning med hänsyn tagen
till medborgarnas tillgänglighet, en utvidgning av arbetsmarknads- och
studieregioner, klimat- och miljöaspekter, inriktning av den lokala, regionala
och interregionala trafiken, utformningen av samhällsresorna samt
samordningen av dessa resor med kollektivtrafiken i övrigt och hur
samordningen av trafiken skall ske med övriga trafikhuvudmän i Sydsverige.
I utredningen skulle även redovisas kostnaden för kollektivtrafiken under
kommande år samt behovet av ägartillskott efter hänsynstagande till
förväntade biljettintäkter. Slutligen har utredningen haft i uppdrag att
beskriva hur kollektivtrafiken bör vara organiserad i framtiden för att på
bästa möjliga sätt kunna uppnå ägarnas mål om den framtida
kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 25,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att till Region Blekinge avge yttrande över kollektivtrafikutredningen i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP), Gerthie Olsson (S) och Marcel
Abedini ( ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bo Löfgren (FP), Tommy Olsson (KD), Mats Johansson (S), Jan Johansson
(KD) och Maria Persson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

28

2007.503.023

§ 19
Svar på motion om kommunal tjänst som marinbiolog.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151
av Richard Jomshof (SD). Förslaget är att utreda möjligheterna att tillsätta en
Kommunal tjänst som marinbiolog, gärna i samverkan med Ronneby
kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 november 2009,
§ 279, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de problem i
samband med klimatförändringarna inte löses av en marinbiolog då
problemen är knutna till översvämning eller rasrisker på land. De tjänster
som kan vara aktuella är geologer eller ingenjörer. Nämnden gör också den
bedömningen att frågan är väldigt specifik och bättre och biligare att lösa
med konsultutredning. På länsstyrelsen finns dessutom flera marinbiologer
som kan stå till tjänst för frågeställningar som kan bli aktuella. Kommunen
har dessutom ekologkompetens med vissa kunskaper inom området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 26,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall på motionen.
Sofia Bothorp (MP), Tommy Olsson (KD), Karin Brunnsberg (M) yrkar
bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Richard
Jomshofs bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige finner att man
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Richards Jomshofs
bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Forts
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§ 19 forts
Svar på motion om kommunal tjänst som marinbiolog.
Fullmäktige beslutar med 66 ja-röster mot 5 nej-röster, 1 avstår och 3
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag till avslag på motionen.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

30

2006.284.843

§ 20
Svar på medborgarförslag om öppna upp tunneln under Stortorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006, §
79 av Filip Issal. Förslaget är att öppna upp tunneln under stortorget för
butiker, restauranger men framför allt för spatserade människor. Gör det
möjligt för en intressent att bygga en galleria som kan locka besökare till
Karlskrona innersta hjärta.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 17 november 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att kommunens
strategi är att utöka de kommersiella stråken på Trossö längs Ronnebygatan
och Borgmästaregatan ner mot Fisktorget samt norrut längs Landbrogtatan
och N. Kungsgatan.
Pågående utredningar och arbeten med stortorget, gågata Borgmästaregatan,
Hoglands park och fisktorget har stor betydelse för centrumutvecklingen och
nya kommersiella A-lägen, med god exponering och bra tillgänglighet.
Utvecklingen av Hoglands park syftar till att sträcka ut stadens centrum
norrut med ett nytt stadsbibliotek och ett World Trade Center i den nya
stadsdelen Pottholmen som dragningskraft.
Tunneln under torget har en stor potential och är intressant ur såväl
kulturhistoriskt som turistisk synvinkel. Tunneln är också en framtida resurs
för kolletivtrafik och kommunikation mellan norra och södra delarna av
Trossö. Sidoutrymmena i tunneln är numera plomberade men skulle kunna
tänkas komma till användning för adekvata ändamål. Klimatet i berget är
fuktigt och kallt vilket tillsammans med orationella ytor innebär höga
kostnader för såväl anläggning som drift samt krav på utrymningsvägar etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2010, § 27,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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§ 21
Frågor
1. Ann-Charlotte Svensson (S) ställer en enkel fråga till Karlskronahems
ordförande Börje Dovstad (FP) om de boende i Månstenen före detta A-huset
i Kungsmarken kommer under 2010 att få möjlighet att lämna kompost.
Börje Dovstad svarar.

2. Bo Löfgren (FP) ställer en enkel fråga till ordförande i Kulturnämnden Jan
Lennartsson (M) om när förslaget kommer om utsmyckning av det offentliga
rummet.
Jan Lennartsson svarar.
3. Bo Löfgren (FP) ställer en enkel fråga till ordförande i tekniska nämnden
Tommy Olsson (KD) om vattenfontänen i Lyckeby centrum, Är detta ett
acceptabelt sätt att förvalta en gåva tänkt som mindre konstverk i ett i övrigt
sterilt centrum. Kommer förändringar i skötsel och utnyttjande förväntas.
Tommy Olsson svarar.
_________
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Akten

32

2010.47.611

§ 22
Interpellation angående historisk dyr flygbladsutdelning.
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående historisk dyr flygbladsutdelning, av Patrik Hansson
(S).
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Jan-Olof Petersson (FP), Kent Lewén
( FP), Magnus Johansson (S) och Eva-Britt Dahlström (S).
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.
__________

25 mars 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010.
§ 23

Föreläsning av Anna-Lena Lodenius om förtjänsten av invandring och vinsten
av mångfald.

§ 24

Avsägelser.

§ 25

Kommunala val.

§ 26

Anmälningsärenden.

§ 27

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 28

Avskriven motion.

§ 29

Inkomna interpellation.

§ 30

Revisionsberättelse år 2009 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, samt beslut om ansvarisfrihet.

§ 31

Återbetalning till medlemmarna från vårdförbundet Blekinge.

§ 32

Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011.

§ 33

Policy för arbetsinriktad rehabilitering.

§ 34

Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010 samt tidigareläggning
av återställande av planerat underhåll.

§ 35

Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag.

§ 36

Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan.

§ 37

Investeringstillstånd för korttidsboende inom handikappomsorgen.

§ 38

Inventarier till särskilda boendet Lövgrund.

§ 39

Detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14.

§ 40

Exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i Kristianopel.

§ 41

Svar på motion om borttagande av räcken i Telenor Arena Rosenholm.

§ 42

Svar på medborgarförslag om sommarturer till Bryggareberget i Karlskrona.

§ 43

Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö skola.
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§ 44

Svar på medborgarförslag om cykelcrossbana i Prästmarken.

§ 45

Svar på medborgarförslag om bonus till kommunanställda.

§ 46

Svar på medborgarförslag om seniorbostäder.

§ 47

Svar på interpellation om skolmåltidskostnaderna i för- och grundskolan.

______
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25 mars 2010

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 25 mars 2010, kl.13.00-16.35

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S) kl 13.00-16.10 §§ 23- 44
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Mats Johansson (S) kl 13.00-16.15 §§ 23- 46
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Sune Johansson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00- 16.20 §§ 24- del av 47
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-14.50 §§ 23
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 14.50-16.35 §§ 24-47
Camilla Brunsberg (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD) kl 13.00- 16.20 §§ 24- del av 47
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
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Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Roger Poka ( MP)
Günter Dessin (V)
Marcel Abedni ( ) kl 13.00-16.15 §§ 23- 46
Tjänstgörande

ersättare

Eva Öhman (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Rosita Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Rikard Jönsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Margita Landehag (S)
Bengt Lindström (M)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Lena Hjorth (FP)
Inger Åkesson (KD)
Ulf Hansson (V)
Walla Carlsson (S) kl 14.50- 16.20 §§ 24- del av 47
Åke Håkansson (S) kl 14.50- 16.35 §§ 24-47
Bengt Fröberg (M) kl 14.50- 16.35 §§ 24-47
Roland Löfvenberg (M) kl 15.30-16.35 §§ 33-47

Närvarande

ersättare

Peter Christensson (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Richard Jomshof (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 1 april 2010, kl. 12.00
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 23-47
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justeringsledamot ………………………………………………
Richard Jomshof
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 1 april 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 23
Föreläsning
Föreläsning av journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius om
förtjänsten av invandring och vinsten av mångfald.
_______
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25 mars 2010

Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§ 24
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Patrik Stjernlöf (M) har i skrivelse daterad 1 mars 2010 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
2. Dan Damsgård (FP) har i skrivelse daterad 9 mars 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
3. Håkan Lagergren (M) har i skrivelse daterad 2 mars 2010 avsagt sig
uppdraget som ledamot i handikappnämnden.
4. Ingebrikt Sjövik (M) har i skrivelse daterad 26 februari 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2010.48.102

§ 25
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Tekniska nämnden
Ersättare Lindy Olofsson (M) efter Ingebrikt Sjövik.
Handikappnämnden
Ledamot Gerd Sjögren (M) efter Håkan Lagergren.
Ersättare Joakim Bengtsson (M) efter Gerd Sjögren.
Socialnämnden
Ersättare Börje Dovstad (FP) efter Dan Damsgård.
_____
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Akterna

2010.118.007
2009.855.701

§ 26
Anmälningsärende.
1. Kommunrevisionen, granskning av intern kontroll.
2. Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge, utlåtande avseende
delårsrapporten 2009.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

11

2010.89.311
2010.106.246
2010.102.312
2010.103.310
2010.112.106
2010.122.539
2010.115.312
2010.196.816
2010.198.312
§ 27
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om öppna spårvagnstunneln under Trossö för biltrafik,
av Mattias Arvmyren.
2. Medborgarförslag om namnbytesförslag på Strövarevägen, av Magnus
Jönsson.
3. Medborgarförslag om halkfri beläggning på Galgamarksbron, av Gunnar
Blomqvist.
4. Medborgarförslag om hundrastplats i Kungsmarken eller dess omnejd, av
Ivan Nyström.
5. Medborgarförslag om flaggning med EU:s officiella flagga, av Roland
Hansson.
6. Medborgarförslag om sommartrafik med skärgårdsbåt från Trossö via
Djupviks brygga till Aspö till Horns brygga på Hasslö, av Stig Olander.
7. Medborgarförslag om gångbro över Lyckebyån, av Carl Carlsson.
8. Medborgarförslag om fritidsgård i Karlskronas innerstad, av Paul Melén
och Åke Stridh.
9. Motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån, av Bo
Löfgren (FP)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

25 mars 2010

Akten

12

2008.82.514

§ 28
Avskriven motion
Percy Blom (S) återkallade i skrivelse den 26 februari 2010 motion angående
P-huset kvarteret Urmakaren.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______

25 mars 2010

Akten

2010.172.611

§ 29
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående skolmåltidskostnaderna i för- och grundskola, av
Patrik Hansson (S).
__________

13

25 mars 2010

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

14

2010.145.042

§ 30
Revisionsberättelse år 2009 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2009.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 19 februari 2010 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
________

25 mars 2010

Vårdförbundet Blekinge
Samtliga kommuner i Blekinge
Landstinget Blekinge
Ekonomienheten
Akten

15

2009.856.701

§ 31
Återbetalning till medlemmarna från Vårdförbundet Blekinge.
Vårdförbundet Blekinges egna kapital har under de senaste åren vuxit
kraftigt och uppgick vid utgången av år 2008 till 23,5 mnkr. Senaste
prognosen för föregående år visade på ett nytt påtagligt positivt resultat,
varför behållningen fram tills senaste årsskiftet lär ha växt ytterligare.
Långsiktigt görs samtidigt bedömningen att Vårdförbundet behöver ha ett
eget kapital i storleksordningen 15 till max. 18 mnkr för att kunna hantera
årliga svängningar i beläggningen och/eller en eventuell framtida avveckling
av förbundet och dess verksamhet.
Vårdförbundets direktion har därför vid sitt sammanträde den 29 oktober
2009 beslutat föreslå de fem medlemskommunerna att en viss engångsvis
återbetalning av det egna kapitalet (och då enbart till medlemskommunerna)
ska göras under år 2010 för att begränsa förbundets egna kapital.
Återbetalningens storlek föreslogs således till 12 mnkr varav 40 % eller 4,8
mnkr då skulle tillfalla Karlskrona kommun enligt den initialt föreslagna
fördelningsmodellen. Återbetalning enligt denna modell skulle dock endast
ske om samtliga fem kommuner (och deras respektive fullmäktige) ställde
sig positiva till den förslagna modellen.
Länets övriga fyra kommuner ställde sig dock tveksamma till den föreslagna
fördelningsmodellen, varför nya länsövergripande diskussioner ägt rum för
att hitta en mer ”rättvisande” modell. En sådan modell har nu också arbetats
fram, som då beaktar såväl respektive medlemskommuns storlek som dess
bidrag till Vårdförbundets omsättning under åren 2007 och 2008 (dvs. i
vilken utsträckning man köpt platser av Vårdförbundet). Denna nya modell
innebär således att Karlskrona i stället erhåller 28 % (motsvarande ca 3,4
mnkr) av totala beloppet samtidigt som Ronneby får 27 %, Karlshamn 22 %,
Olofström 13 % och Sölvesborg till sist 10 %.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till såväl det totala
återbetalningsbeloppet som den nu reviderade fördelningsmodellen.
Förvaltningen anser samtidigt att den eventuellt framtida återbetalningen ska
tillgodoräknas ”kommunstyrelsens reserv för finansiella poster” enligt
BUDGET 2010. Behållningen i denna reserv kommer då att delvis kunna
återställas till de ursprungligen upptagna 5,0 mnkr.
Forts

25 mars 2010
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§ 31 forts
Återbetalning till medlemmarna från Vårdförbundet Blekinge.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna Vårdförbundet Blekinges förslag om återbetalning under år
2010 av 12 miljoner kronor av det egna kapitalet till de fem
medlemskommunerna,
2. att samtidigt också godkänna det reviderade förslaget till modell för den
inbördes fördelningen mellan de fem medlemskommunerna av denna
återbetalning innebärande bl.a. att Karlskrona kommun erhåller 28 % eller
3 360 000 kronor, samt
3. att Karlskrona kommuns andel av denna eventuella återbetalning ska
tillgodoräknas kommunstyrelsens särskilda reserv för finansiella poster i
budget 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Akten

17

2010.34.026

§ 32
Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011.
Från och med 2009 kom jämställdhetsprogrammet att delas upp i två olika
delar. En del blir förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren i en
jämställdhetsplan och en del blir ett politiskt jämställdhetsprogram. Detta
politiska jämställdhetsprogram berör både kommunens gemensamma
verksamhet och medborgaren i kommunen.
Jämställdhetsprogrammet belyser den politiska ambitionen och hur
kommunen ska hantera jämställdhetsarbetet inom de fyra hörnstenarna: det
växande näringslivet, den bästa kunskapen, den attraktiva livsmiljön och det
öppna sinnet. De politiska målen som ska arbetas under perioden 2010-2011
är inarbetade i texten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 41,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till politiskt jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun
för år 2010-2011.
Yrkanden
Magnus Johansson (S) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Ann-Louise Trulsson (M) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Marcel
Abedini avslagsyrkande. Kommunfullmäktige finner att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att Magnus Johanssons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till politiskt jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun
för år 2010-2011.

25 mars 2010

Personaldelegationen
Akten

18

2008.809.026

§ 33
Policy för arbetsinriktad rehabilitering.
Förslag till policy för arbetsinriktad rehabilitering inom Karlskrona
kommuns samlade verksamheter har arbetats fram av Hälsagruppen. Detta
som ett led i den revidering/komplettering som kontinuerligt görs av policies
med anledning av förändringar inom område Personal. Förslaget har sänts på
remiss till samtliga nämnder, bolag och fackliga organisationer.
Ur ett styrnings- och ledningsperspektiv är denna policy sista delen i arbetet
med att dokumentera hur vi arbetar med arbetsinriktad rehabilitering i
Karlskrona kommun. Hur denna policy ska omsättas till dagligt
ledningsarbetet framgår dels i de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutade
2007-10-09 dels i handboken för arbetsinriktad rehabilitering – På rätt väg –
som finns på vårt intranät under Personal/Personalhandbok/Arbetsmiljö,
hälsa och friskvård/Rehabilitering.
Till detta ärende biläggs Riktlinjer vid rehabilitering och omplacering samt
det rehabiliterings- och omplaceringsdokument som ingår i handboken för
arbetsinriktad rehabilitering. Detta dokument beskriver de 8 steg som
säkerställer att alla åtgärder är vidtagna för att uppfylla de krav vi som
arbetsgivare har i samband med att en medarbetare är i behov av
rehabilitering och omplacering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 42,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till policy arbetsinriktad rehabilitering, samt
2. att förslaget till policy för arbetsinriktad rehabilitering ska gälla
Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och bolag.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att under rubriken mål andra stycket första
meningen ändras till följande; Saknar medarbetaren arbetsförmåga för tjänst i
kommunen kan anställningen avslutas och ett individuellt
utvecklingsprogram utformas tillsammans med rehabiliteringsansvarig chef.
Richard Jomshof (SD), Angela Sandström (S) och Marcel Abedini (-) yrkar
bifall till Christina Mattissons ändringsyrkande.
Forts

25 mars 2010

§ 33 forts
Policy för arbetsinriktad rehabilitering.
Kent Lewén (FP) yrkar att ärendet återremitteras för ny beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
______
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25 mars 2010

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

20

2010.140.301

§ 34
Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010 samt
tidigareläggning av återställandet av det planerade underhållet
I samband med arbetet med budget år 2010 och plan för åren 2011 och 2012,
beslutades att tekniska nämnden skulle göra en underhållstimeout
motsvarande totalt 14 mnkr för år 2010. Detta som en direkt följd av att det
för år 2009 då prognostiserades ett totalt underskott i kommunens ekonomi på
ca -44 mnkr. För 2012 har det sedan budgeterats med att återställa
motsvarande underhållstimeout för år 2009.
Då kommunens bokslut för år 2009 nu uppvisar ett underskott om endast -10
mnkr, innebär det att det efter återställandet av detta underskott finns en
resultatbuffert om ca 34 mnkr för år 2010. De skatteunderlagsprognoser som
presenterats efter fastställandet av budget för 2010 samt planerna för åren
2011 och 2012 gör också att de ekonomiska förutsättningar för år 2010 ser
bättre ut än vad som prognostiserats.
Då en minskning av planerat underhåll leder till högre underhållskostnader på
sikt, är det helt i linje med kommunstyrelsens ansvar för förvaltning av
kommunens tillgångar och ett säkerställande av en god ekonomisk
hushållning, att snarast föreslå dels ett upphävande av beslutet om
underhållstimeout dels en tidigareläggning av återställandet av det planerade
underhållet.
Åtgärden är också lämplig med hänsyn till att den uppkomna resultatbufferten
inte kan användas till långsiktiga åtaganden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att upphäva beslutet om tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010
med 14 mnkr.
2. att tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka
tekniska nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mnkr.
3. att finansiera detta beslut genom att det för år 2010
budgeterade resultatet sänks från 49,3 mnkr till 21,3 mnkr. Forts

25 mars 2010
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§ 34 forts
Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010 samt
tidigareläggning av återställandet av det planerade underhållet
Yrkanden
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar att återrapportering av förbrukade underhållspengar
skall göras till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut,
budgetuppföljning och bokslut.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt yrkar bifall till Lars Hildingssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Lars Hildingssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Lars Hildingssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att upphäva beslutet om tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010
med 14 mnkr.
2. att tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka
tekniska nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mnkr.
3. att finansiera detta beslut genom att det för år 2010
budgeterade resultatet sänks från 49,3 mnkr till 21,3 mnkr, samt
4. att återrapportering av förbrukade underhållspengar skall göras
till kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut,
budgetuppföljning och bokslut.
______

25 mars 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Akten

22

2010.101.004

§ 35
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 februari 2010.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner och medborgarförslag: en motion eller medborgarförslag bör
beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Marcel Abedini (-) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

23

2010.66.406

§ 36
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljöbalkstaxan
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 januari 2010, §
15, hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa höjningen av vissa
taxor i taxebilaga 1 enligt bilaga 1, att fastställa det nya antalet
tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2, samt att fastställa det nya antalet
tillsynstimmar i taxebilaga 3 enligt bilaga 3.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i
syfte att öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av
miljöbalkstaxan fastställdes av Kommunfullmäktige 23 april 2009 och
utgjorde första steget av tre i förändring av taxan. Det föreliggande andra
steget i förslag till höjning innebär att SKL´s lägsta rekommenderade taxa
uppnås. Förra årets omklassning av företagen innebar tyvärr en reducering av
antalet timmar varför intäkterna inte blev så stora som förväntat. I bilaga 1
regleras även taxan för nya tillstånd och ändringar av givna tillstånd samt
kostnaderna för viss typ av tillsyn. Under året har tillsyn av avlopp i två
områden utförts av konsult vilket gav oss insyn angående marknadspriset och
tidsåtgången. För att bättre anpassa kostnaden till marknaden
föreslås en höjning av avloppstillsynen och vissa andra taxor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa höjningen av vissa taxor i taxebilaga 1 enligt bilaga 1,
2. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2,
samt
3. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 3 enligt bilaga 3
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

24

2009.151.252

§ 37
Investeringstillstånd för nytt korttidsboende inom handikappomsorgen
Tekniska nämnden begär nu investeringstillstånd för att genomföra en omoch tillbyggnad av från landstinget förvärvad fastighet på Bergåsa/V Mark
(”Blåvingen 1”). Projektet avser således tillskapandet av en ny samlad
enhet för handikappförvaltningens korttidsverksamhet. Handikappnämnden
gör samtidigt en särskild framställan om att från år 2011 tilldelas en utökad
budgetram för att kunna täcka de ökade hyreskostnaderna till följd av denna
investering.
Korttidsverksamheten bedrivs i nuläget i ett antal olika fastigheter med
tillfällig dispens från Räddningstjänsten. För en fortsatt drift krävs
omfattande brandskyddsåtgärder. Den utspridda verksamheten gör också att
vissa samverkansfördelar i nuläget inte kan tillvaratas i motsats till en
framtida samlokalisering till Bergåsa. Den nya enheten kommer också att
kunna inrymma lokaler för handikappomsorgens särskilda fritidstillsyn, som
annars framgent måste bedrivas i ”nya” lokaler, som verksamheten idag inte
förfogar över.
En ny enhet på Bergåsa innebär också att åtminstone tre befintliga villor i
Lyckeby och Rödeby (där verksamheten bedrivs idag) kan lämnas för
försäljning. Detta kommer då att generera försäljningsintäkter och sannolikt
även reavinster till kommunen. Driftkostnadsmässigt blir enligt
handikappförvaltningens beskrivning ett bibehållande (med beaktande av
nödvändiga förbättringsåtgärder) av den nuvarande geografiskt utspridda
verksamheten än dyrare än centraliseringen till den planerade nya enheten.
Investeringsutgiften täcks till största delen av redan i Budget 2009 för
ändamålet beviljat investeringsanslag, medan återstoden kan täckas genom
en viss omdisposition inom befintliga investeringsramar. Finansieringen av
de ofrånkomliga ökade driftkostnaderna måste däremot särskilt prövas i
anslutning till budgetberedningens förestående arbete med att fastställa nya
nämndsvisa budgetramar för åren 2011 – 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 69,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka investeringsramen enligt budget 2009 för nytt korttidsboende
Blåvingen från 16 000 000 kronor till 19 000 000 kronor,
Forts

25 mars 2010
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§ 37 forts
Investeringstillstånd för nytt korttidsboende inom handikappomsorgen
2. att finansiera denna utökning genom en omdisposition av 3 000 000
kronor från investeringsanslaget för Förskolor/Skolor i Budget 2009,
3. att dessutom godkänna att dessa investeringsmedel i sin helhet förs över
till Budget 2010,
4. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart
igångsättningstillstånd för projektet, samt
5. att handikappnämndens framställan om en utökad budgetram för de
tillkommande hyreskostnaderna ska prövas först i anslutning till processen
med framtagande av nya budgetramar för perioden 2011 – 2013.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.99.041

§ 38
Inventarier till det särskilda boendet Lövgrund
Äldrenämndens särskilda boende Lövgrund (på Gullberna Park) är
tillfälligt stängt på grund av pågående ombyggnad. Boendet kommer att
öppnas på nytt senare under detta år. Efter ombyggnationen kommer
verksamheten vid boendet att utökas jämfört med tidigare.
För den förändrade verksamheten och utökningen har nu äldrenämnden
ett behov av extra investeringsmedel för att kunna anskaffa nödvändiga
inventarier till boendet. Behovet motsvarande 0,9 mnkr kan inte
inrymmas inom nämndens årliga anslag om 3,2 mnkr för inventarier
och utrustning (avser främst reinvesteringar).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 70,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för år 2010 utöka äldrenämndens investeringsram för inventarier
och utrustning med 900 000 kronor för anskaffning av inventarier till
det särskilda boendet Lövgrund, samt
2. att finansiera detta belopp genom en motsvarande disposition från
kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv i Budget 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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25 mars 2010

Miljö- och byggnadsnämnden
Berörda sakägare
Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunens Anslagstavla
Akten

27

2005.480.214

§ 39
Detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 12 december 2009, § 355
beslutat att godkänna och överlämna rubricerad detaljplan till
kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14, Kristianopel har varit
utställd för granskning från den 2 januari till den 30 januari 2009.
Förslaget innebär 13 friliggande enbostadshus uppförs på enskilda tomter.
Detaljplanen syftar till att skapa en enhetlig boendemiljö.
Området ligger inom riksintresse för naturvården och kulturmiljövården och
kulturmiljövården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Hälleviksäng har ett
speciellt kulturhistoriskt värde då området ingår i Avaskärs medeltida
stadsområde och är registrerat fornlämning. Festområdeplatsen och marken
söder därom är registrerad fast fornlämning enligt 2 kapitlet lagen om
fornminnen m m. området omfattas av generella strandskyddsbestämmelser.
Enligt förordning SKSFS 1983:1 från Skogsstyrelsen är området norr
Kristianopel avsatt som skyddsskog enligt skogsvårdslagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 71,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14,
Kristianopel, Karlskrona kommun, upprättad den 24 november 2008 och
reviderad den 24 november 2009, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten

28

2005.480.214

§ 40
Exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i
Kristianopel.
Över rubricerande område finns ett förslag till detaljplan. Området utgörs
delvis av Mastens nerlagda festplatsområde norr om Kristianopel, och är inte
tidigare detaljplanelagt. Detaljplaneförslaget syftar till att inom området
medge uppförande av 13 friliggande bostadshus längs en nyanlagda
lokalgata. Området är privatägt och avses genomföras som en privat
exploatering, varför ett exploateringsavtal som reglerar utbyggnaden av VA
och lokalgata måste tecknas mellan kommunen och fastighetsägarna.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till
exploateringsavtal för detaljplaneområdet. Avtalet är upprättat mellan
kommunen och fastighetsägarna, vilka också avser att genomföra
exploateringen.
Exploateringsavtalet har upprättats i samråd med berörda förvaltningar och
avdelningar inom kommunen.
Generellt ska fastighetsägarna som exploatörer projektera, utföra och bekosta
allmänna anläggningar såsom VA och lokalgata samt anskaffa och bekosta
allt för exploateringen. Kommunen har inga kostnader för genomförandet.
Fastighetsägarna svarar för utbyggnaden av VA-anläggningarna inom
detaljplaneområdet. Sedan dessa byggts ut skall de efter godkänd
övertagandebesiktning överlåtas till kommunen utan ersättning. Därutöver
erlägger fastighetsägarna en engångssumma om 50 tkr per tomt till
kommunen för en tidigare gjord uppdimensionering av VA-systemet inom
Kristianopel
I gengäld erlägger fastighetsägarna ingen anläggningsavgift för anslutningen
till kommunens nät, och ges rätt att vid försäljningen av tomterna inom
planområdet i sin tur ta ut ersättning för anläggningskostnaderna.
Framtida kostnader bedöms täckas av brukningsavgifter som erläggs till
kommunen direkt när en fastighet ansluts. Kommunens övertagande av VAanläggningarna innebär att verksamhetsområdet för VA utvidgas till att
omfatta detaljplaneområdet.
Forts

25 mars 2010

29

§ 40 forts
Exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i
Kristianopel.
Fastighetsägarna svarar också för utbyggnaden av lokalgatan enligt
detaljplaneförslaget. Gatubyggnaden ska anläggas och bekostas av
fastighetsägarna, samt godkännas av kommunen.
Den framtida förvaltningen och driften av lokalgatan ska övertas av en
samfällighetsförening, där samtliga nybildade småhusfastigheter ska ingå och
erhålla andelstal genom en lantmäteriförrättning.
Fastighetsägarna ska för rätta fullgörandet av exploateringsavtalet ställa
säkerhet i form av bankgaranti uppgående till tvåhundratusen kronor, som
kommunen äger rätt att helt eller delvis ta i anspråk för att rätta till om de
brister i sina skyldigheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 72,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande förslag till exploateringsavtal för Sjövik 1:1 och
del av Hälleviksäng 1:14 mellan Karlskrona kommun och fastighetsägarna.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

30

2007.255.821

§ 41
Svar på motion om borttagande av räcken i Telenor Arena Rosenholm.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2009, § 58 av
Patrik Hansson (S). Förslaget är att översta delen på läktarräcket i Telenor
Arena Rosenholm omedelbart tas bort.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 december 2009,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att då det är ställt
utom allt rimligt tvivel att 144 platser i arenan har skymd sikt, så innebär
detta problem såväl för Karlskrona Hockeyklubb som för andra arrangörer
och evenemang. Anledningen till att dessa räcken finns är att de har
funktionen av fallskydd, något som självfallet är en väldigt viktig funktion.
Ända sedan arenan invigdes har dessa platser gett upphov till mycket
irritation och frågetecken från personer som betalat för dessa platser.
Diffrentsierat biljettpris har hittills varit patentlösningen på dessa problem,
detta blir dock ohållbart i längden.
Således har vi haft ett möte på plats med representanter från
fastighetsförvaltningen i Karlskrona kommun representerade av Anders
Konradsson och Christian Andersson. Michael Fransson och Tony Olausson
från arena organisationen, från KHK medverkade Mikael Johansson och
Torbjörn Karlsson. Även Patrik Hansson (S) deltog vid denna träff.
Efter att på plats verkligen konstaterat att dess platser inte på något sätt lever
upp till standarden på, och visionen med arenan så kom vi fram till följande
att påbörjas omedelbart.
Arenavaktmästaren har därför sågat av en bit av nuvarande räcke och ersätter
dito med plexiglas. Övre kanten på plexiglaset är täckt av en tunn smideslist
som på inget sätt skymmer åskådarens sikt. I skrivandets stund så är detta
arbete påbörjat och vi väntar på glasleverans. I praktiken innebär detta att
fallskyddsfunktionen bibehålls, och åskådarna har bra sikt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 43,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

31

2009.644.536

§ 42
Svar på medborgarförslag om sommarturer till Bryggareberget i
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 september
2009, § 166 av Gunvor Möller. Förslaget är sommarturer till Bryggareberget
i Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 januari 2010 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att turismen är i dagsläget
världens snabbaste växande ”industri”. Karlskrona har med sin fantastiska
historia, världsarv, läge och invånare en riktigt stor turistpärla. Karlskronas
utveckling som turiststad hänger mycket på hur vi kan paketera och sälja och
skapa möjligheter för alla att uppleva Karlskrona. I detta arbete är
medborgarna i Karlskrona kommun oerhört viktiga.
Vad det gäller sommarturer med buss till Bryggareberget i Karlskrona så har
vi i dagsläget inga planer på att erbjuda sådana under sommarsäsongen 2010.
Fokus ligger just nu på att och profilera Karlskronas besöksmål och
världsarv, samt att satsa på konferens och gruppmarknaden, ett utökat
samarbete med Stena Line, och all de enorma möjligheter som öppnas i och
med samarbetet. Förhoppningsvis blir dessa satsningar en framgång som på
sikt kommer att generera en stor efterfrågan på turer till Bryggareberget. Om
och när detta blir fallet så kommer vi att på något sätt möta upp dessa
önskemål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 44,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Angela Sandström (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

32

2009.109.623

§ 43
Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö
skola.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 februari
2009, § 26 av Jens-Olof Lindh. Förslaget är att Sturköskolans
upptagningsområde med rätt till kostnadsfri skolskjuts utökas.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 april 2009, § 27 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 24 september § 176 för att
utreda och redovisa de ekonomiska effekterna av medborgarförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade medborgarförslaget på nytt den 2
december 2009, § 80 där lämnades en redovisning på de ekonomiska
effekterna om medborgarförslaget genomförs.
Kommunledningsförvaltningen hänvisar till barn- och ungdomsnämndens
beslut den 22 april 2009, § 27 och hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 45,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

33

2009.402.828

§ 44
Svar på medborgarförslag om cykelcrossbana i Prästmarken.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2009,
§ 101 av Helen Jardbrink. Förslaget är att anlägga en cykelcrossbana i
Prästmarken.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 28 september 2009, § 54 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att långsiktigt åtagande i form
av underhåll för en bana. För att möjliggöra drift av en anläggning krävs
därför en organisation/förening som kan ta hand om denna genom så kallad
självförvaltning eller liknande.
För att en anläggning ska kunna byggas och komma till stånd behövs
politiska beslut kring placering och finansiering av anläggningen. Kan
kommunen bara bekosta en del av anläggningen måste medfinansiering ske
från föreningens sida.
Den föreslagna platsen är en etablerad plats för spontanidrott vilken bör
finnas kvar för att vara tillgänglig för olika typer av aktiviteter i området
varför platsen ej är lämplig för att anlägga en cykelcrossbana på då den
endast tillgodoser ett intresseområde.
Då den ekonomiska situationen i samhället är pressad är det inte heller
möjligt att inom befintliga ramar få fram nödvändiga resurser för en ny
anläggning.
Ärendet har den 27 januari 2010 kompletterats med investeringskostnader för
att anlägga en cykelcrossbana i Prästmarken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 46,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

25 mars 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

34

2008.94.028

§ 45
Svar på medborgarförslag om bonus till kommunanställda.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Filip Issal. Förslaget är att bonus till kommunens anställda
införs för att öka motivationen att nå upp till målen, samt att alla anställda i
Karlskrona kommun får egna målsättningar som de personligen kan påverka
för att uppnå bonusmål.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 februari 2010 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att frågan huruvida bonus
påverkar motivationen och prestation har diskuterats fram och tillbaka från
tid till annan. Något belägg för att bonus ökar motivation och prestation finne
inte i vetenskapliga sammanhang. Tvärtom- de vetenskapliga studierna som
vi har tagit del av menar att det är andra faktorer än bonus som ökar
motivation och prestation hos medarbetare oavsett om de arbetar inom
näringsliv eller offentlig verksamhet.
Karlskrona kommun har som arbetsgivare den grundläggande värderingen att
bonus inte påverkar motivation och prestation. Det är andra faktorer som
påverkar motivation och prestation som t ex personliga
utvecklingsmöjligheter och möjligheter att påverka det dagliga arbetet.
”Immateriella är ekonomiska belöningar” konstateras i kandidatuppsatsen
från Karlstads universitet; Belöningars påverkan i arbetslivet: en jämförande
studie mellan chefers och medarbetares upplevelser av belöningar.
Av Sveriges 290 kommuner är det två kommuner som har infört bonus till
sina medarbetare- Nynäshamn under 2008 och Svalöv under 2009. Införande
av bonus i Nynäshamn kommer att utvärderas under 2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

25 mars 2010

Äldrenämnden
Akten

35

2007.455.739

§ 46
Svar på medborgarförslag om seniorbostäder.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Sone Persson, Eva Nilsson och Göran Sjösvärd. Förslaget är
att kommunen mer organiserat tar initiativ till åtgärder som underlättar
uppförandet av seniorbostäder; att bedöma behovet av sådana bostäder för att
senare avlasta trycket på äldreomsorgen, samt att anvisa lämplig mark för
byggnation i de olika kommundelarna.
Äldrenämnden har i beslut den 27 januari 2010, § 9 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver i sina sammanfattande synpunkter att med
det framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de
förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering
och anvisning av mark för bostäder anser äldrenämnden att det i nuläget inte
behöver tas nya initiativ till åtgärder för att underlätta uppförandet av
seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har kommunledningen löpande
kontakter med en rad seniorföreningar som på olika sätt arbetar med dessa
frågor. Vår bedömning är att detta arbete kommer att leda till ökat antal
seniorboende runt om i kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2010, § 74,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som sammanfattning i ärendet göra följande skrivning ”Med det
framtidsprogram som nu gäller för äldreomsorgen, tillsammans med de
förutsättningar som gäller inom andra kommunala organ för bostadsplanering
och anvisning av mark för bostäder anser äldrenämnden att det i nuläget inte
behöver tas nya initiativ till åtgärder för att underlätta uppförandet av
seniorbostäder. Enligt vår uppfattning har kommunledningen löpande
kontakter med en rad seniorföreningar som på olika sätt arbetar med dessa
frågor. Vår bedömning är att detta arbete kommer att leda till ökat antal
seniorboende runt om i kommunen”, samt
2. att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

25 mars 2010

Akten

36

2010.47.611

§ 47
Svar på interpellation om skolmåltidskostnaderna i för- och
grundskolan.
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) angående skolmåltidskostnaderna i för- och grundskola, av
Patrik Hansson (S).
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson
(M) och Eva Strömqvist (S).
__________

22 april 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april
2010.
§ 48

Föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern.

§ 49

Avsägelser.

§ 50

Kommunala val.

§ 51

Anmälningsärenden.

§ 52

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 53

Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.

§ 54

Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2010.

§ 55

Investeringstillstånd förnyelse gatubelysning.

§ 56

Investeringstillstånd för förnyelse av torget i Jämjö centrum.

§ 57

Ändring av reglemente för tekniska nämnden.

§ 58

Kontrollansvaret enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

§ 59

Svar på medborgarförslag om hantering av avfall.

§ 60

Svar på medborgarförslag om inrättande av ett fabriksmuseum och industrimuseum.

§ 61

Svar på medborgarförslag om att bevara och utveckla motionsarrangemanget
Karlskronatrampen.

§ 62

Investeringstillstånd Blekinge Health Arena.

§ 63

Resultatreglering bokslut 2009, samt överföring av kvarvarande investeringsmedel.

______
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22 april 2010
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 april 2010, kl.13.00-16.40

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S) kl 13.00-16.30 §§ 48-54
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Percy Blom (S) kl 14.00-16.40 §§ 49-63
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (s)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00-15.30 §§ 48del av § 53
Sophia Ahlin (M)
Johan Elofsson (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M) kl 13.00-16.10 §§ 48del av § 53
Karin Brunsberg (M)
Lars-Göran Forss (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn törnström (SD)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP) kl 13.00-14.30 §§ 48-51
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22 april 2010

Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga-Lill Siggelsetn Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S)
Birger Wernersson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-14.00 §§ 48, 54-63
Lisbeth Bengtsson (S)
Margita Landehag (S)
Per-Anders Nygård (S)
Birgitta Gamelius (M)
Emma B Henning (M)
Bengt Fröberg (M)
Roland Löfvenberg (M)
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Lena Hjorth (FP)
Pernilla Persson (C)
Sören Lundh (KD)
Eva Öhman (S) kl 14.00-16.40 §§ 49-63
José Espinoza (MP)kl 14.00-16.40 §§ 49-63
Peter Christensson (FP) kl 14.30-16.40 §§ 52-63
Sven Wallfors (M) kl 16.30-16.40 §§ 54-63
Ulf Danielsson (M) kl 16.30-16.40 §§ 54-63

Närvarande

ersättare

Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.00-15.15 §§ 48del av § 53
Sven Wallfors (M) kl 13.00-16.30 §§ 48-53
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-16.30 §§ 48-53
Peter Christensson (FP) kl 13.00-14.30 §§ 48-51
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C)
Ulf Lundh (C)
Eva Öhman (S) kl 13.00-14.00 §§ 48
Ulf Hansson (V)
José Espinoza (MP) kl 13.00-14.00 §§ 48
Mats Fagerlund (S) kl 14.00-16.40 §§ 49-53
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22 april 2010

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ann-Louise Trulsson (M) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 30 april 2010, kl. 11.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 48-63
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Ann-Louise Trulsson

Justeringsledamot ………………………………………………
Lena Ryge

4

22 april 2010

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 april 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5

22 april 2010

§ 48
Föredragning av Karlskrona kommuns bolagskoncern.
Med anledning av bokslut 2009 för Karlskrona kommun och
moderbolagskoncernen samt revisionsberättelse för samma år redovisar
bolagen i följande ordning sin verksamhet:
Moderbolaget föredras av Vd Jan Svensson,
Affärsverken Karlskrona AB föredras av Vd Jan Svensson,
AB Karlskronahem föredras av Vd Per Myrbeck,
Kruthusen Företagsfastigheter AB föredras av Vd Bengt Lingman, samt
AB Arena Rosenholm Karlskrona av Vd Michael Fransson.
____
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22 april 2010

Kommunala uppdrag
Akten

7

2010.48.102

§ 49
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Henrik Ny (MP) har i skrivelse daterad 28 mars 2010 avsagt sig uppdraget
som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
2. Aron Johnsson (M) har i skrivelse daterad 13 april 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____

22 april 2010

Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2010.48.102

§ 50
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Ingmarie Söderblom (MP) efter Henrik Ny.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Nicklas Platow (M) efter Patrik Stjernlöf.
Utbildningsnämnden
Ersättare Arnstein Njåstad (M) efter Aron Jonsson.
Ersättare Madeleine Sjögren (MP) efter Lotta Hellqvist.
_____
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22 april 2010

Akterna

2010.171.701
2010.213.102

§ 51
Anmälningsärende.
1. Vårdförbundet Blekinge, revisionsberättelse för år 2009.
2. Länsstyrelsens beslut 2010-03-25, dnr 201-923-10, fördelning av mandat
mellan valkretsarna i Karlskrona kommun mandatperioden den 1 november
2010- den 31 oktober 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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22 april 2010

Akterna

2010.243.539
2010.234.800
2010.270.312

§ 52
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om ett stopp i Garpahamnen, Hasslö i samband med
sommarbåtturen som lägger till på Aspö, av Hasslönätet c/o Natasja
Kindberg- Boor.
2. Medborgarförslag om sälja stenar till den spanska trappan genom
idrottsföreningarna, av Filip Issal.
3. Motion om utbyggnad av gång- och cykelväg del av Mjöviksvägen i
Nättraby, av Peter Christensen (FP)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

10

22 april 2010

Ekonomienheten
Akten

11

2010.189.042

§ 53
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Härmed överlämnas uppföljning per den 28 februari för kommunen i enlighet
med gällande beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till 81,8 miljoner kronor.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir - 31,3
miljoner kronor, där Socialnämnden -17 miljoner kronor och
Handikappnämnden -5,5 miljoner kronor samt tekniska nämnden - 7,2
miljoner kronor svarar för den största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 43,0 miljoner kronor högre än budget.
Finansnettot beräknas bli 1,0 miljoner kronor bättre än budget.
Pensionskostnaderna beräknas bli 1,7 miljoner kronor högre än budget.
Avsatt reserv för löne- och prisstegring beräknas ge ett överskott om
18 miljoner kronor.
Den finansiella målsättningen för resultatet uppnås, resultatet beräknas bli
32,5 miljoner kronor bättre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det
är respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen
utförs med de medel som finns till förfogande.
Av gällande regelverk framgår också att det endast i undantagsfall skall
genomföras ombudgeteringar, kompletterande budgeteringar, eller
anvisandet av tilläggsanslag. Eventuella konsekvenser mm som
framkommer av löpande uppföljningar bör istället beaktas vid fastställandet
av kommande budgetramar för åren 2011 till 2013.
Forts

22 april 2010
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§ 53 forts
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 94,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1 att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har, alternativ förslå
förändringar för verksamhetens mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2010, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans
3. att godkänna uppföljningen per den 28 februari 2010
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att tilldela
kommunstyrelsen/arbetsmarknadsenheten 3 600 000 kr för att användas till
att skapa ytterligare 300 sommarjobb till gymnasieungdomar 2010, vilket
finansieras genom att resultatet skrivs ner med motsvarande belopp.
Patrik Hansson (S) och Ingrid Hermansson (C) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till att
ingen beredning gjorts av Christina Mattissons förslag till tilläggsyrkande.
Richard Jomshof (SD) yrkar att tilldela utbildningsförvaltningen 3 600 000
kr, att använda och fördela efter behov, vilket finansieras genom att
resultatet skrivs ner med motsvarande belopp.
Bo Löfgren (FP) yrkar avslag på Richard Jomshofs tilläggsyrkande
och yrkar att 2:a att-satsen ändras till; att uppdra åt samtliga
nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för helår 2010, att
vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt att berörda
nämnder redovisar vidtagna åtgärder för kommunfullmäktige i
samband med nästa uppföljning av kommunens samlade ekonomi,
samt yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Ann-Louise Trulsson (M) yrkar avslag på Richard Jomshofs tilläggsyrkande,
samt yrkar bifall till Mats Lindboms återremissyrkande.
Jan-Olof Petersson (FP) och Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Bo
Löfgrens ändringsyrkande på att-sats 2.
Sofia Bothorp (MP)och Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till Mats
Lindboms återremissyrkande.
Forts

22 april 2010
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§ 53 forts
Uppföljning per den 28 februari 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Åsa Gyberg (V) och Angela Sandström (S) yrkar bifall till Christina
Mattissons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns; den som vill att ärendet ska avgöras i
dag röstar ja, den som vill att ärendet återemitteras röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster och 29 nej-röster och 2 avstår och 5
frånvarande att ärendet ska återemitteras. Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (S), Christina Mattisson (S), Patrik Enstedt (S),
Veronica Lathe (S), Patrik Hansson (S), Rosita Persson (S), Eva-Marie
Malmgren (S), Birger Wernersson (S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S),
Claes- Urban Persson (S), Percy Blom (S), Jeanette Petersson (S), Magnus
Johansson(S), Lisbeth Bengtsson (S), Ali Hammad Abuisefan (S), Angela
Sandström (S), Bo Andersson (S), Mats Johansson (S), Margita Landehag
(S), Anders Persson (S), Chatarina Holmberg (S), Oscar Dyberg (S),PerAnders Nygård (S), Roland Andréasson (S), Ann-Charlotte Svensson (S),Eva
Öhman (S), Birgitta Möller (S), Sune Johansson (S), Eva-Britt Dahlström
(S), Günter Dessin (V) samt Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar genom minoritetsåterremiss
att återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny beredning.
________

22 april 2010

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.157.311

§ 54
Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2010
Tekniska nämnden påbörjade 2006 en investeringsplan för
broförnyelse. Som ett led i detta planeras för att under år 2010 byta
broisolering i två broar på Österleden.
I tekniska nämndens investeringsbudget för år 2009, anslag
broförnyelse, finns det avsatt 1,5 miljoner kronor som inte
ianspråktagits under 2009.
Tekniska nämnden begär i sin skrivelse att bokslutsberedningens
förslag till beslut ska föregås genom att anslag för 2009 ianspråktas
samt att del av anslag inom tekniska nämndens investeringsbudget
för 2010, för gata/trafikverksamhet ianspråktas, med 700 000 kr.
Den totala investeringsutgiften beräknas därmed uppgå till maximalt
2 200 000 kr.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till ca 155 000 kr, finansieras inom
befintlig ram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden överförande av 2009 års
investeringsmedel med 1 500 000 kr ur tekniska nämndens anslag
för broförnyelse, samt
2. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning med totalt 2 200 000 kr och att investeringsutgiften
finansieras med dels de från 2009 års investeringsbudgets överförda
mede, dels 700 000 kr från 2010 års anslag gata/trafikverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Tekniska nämnden
Ekonomenheten
Akten

2010.155.317

§ 55
Investeringstillstånd förnyelse gatubelysning
Tekniska nämnden har, i enlighet med de av kommunfullmäktige
beslutade målen enligt god ekonomisk hushållning, fortsatt arbeta
med förnyelse av gatubelysning för att sänka energiförbrukningen.
Utöver detta arbetar man med dimring av belysningen för att
därigenom sänka förbrukningen ytterligare. För detta arbete har
tekniska förvaltningen även beviljats 15 % i bidrag (KLIMP).
Detta är ett investeringsprojekt som egentligen skulle ha påbörjats
2009 men som blivit försenat. Tekniska nämnden föreslår därför
kommunstyrelsen föregå bokslutsberedningens förslag till beslut om
ett eventuellt överförande av investeringsanslag från 2009 till 2010.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att
investeringsprojektet är i linje med kommunfullmäktiges beslutade
mål. För att arbetet ska kunna utföras under 2010 bör investeringen
kunna påbörjas snarast. Därför kan det anses vara motiverat att
föregå bokslutsberedningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden överförande av 2009 års
investeringsmedel med 2 000 000 kr ur tekniska nämndens anslag
för förnyelse gatubelysning till 2010 års anslag för
gata/trafikverksamhet.
2. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning med totalt 7 300 000 kr varav 2 300 000 kr finansieras
av bidrag (KLIMP) och resterande 5 000 000 kr finansieras från
anslag för gata/trafikverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Ekonomenheten
Akten
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2010.156.210

§ 56
Investeringstillstånd för förnyelse av torget i Jämjö centrum.
Med anledning av att boende i Jämjö samt butiksägare under lång tid
framfört önskemål om ombyggnation, har det hållits ett flertal möten med
butiksägare, boenden och representanter från Karlskrona kommun om vad
som bör göras för att centrum ska bli trevligare och en attraktivare miljö.
Samtidigt planerar Vägverket en miljöproriterad genomfart i Jämjö och det
är därför lämpligt att dessa åtgärder samordnas.
I tekniska nämndens investeringsbudget för år 2009, anslag stadsförnyelse,
finns avsatt 6 000 000 kronor. Då dessa inte ianspråktagits fullt ut har
tekniska nämnden föreslagit att 1 700 000 kr ska överföras till 2010 för att
finansiera investeringen i Jämjö. Eventuella driftskostnader med anledning
av denna investering förutsätts inrymmas inom tekniska nämndens
befintliga ramar.
Tekniska nämnden begär i sin skrivelse att bokslutsberedningens förslag till
beslut ska föregås genom att anslag för 2009 ianspråktas.
Kommunledningsförvaltningens delar tekniska förvaltningens bedömning
att det är nödvändigt att investeringsprojektet samordnas med Vägverkets
kommande investeringar. Det kan därför anses vara motiverat att föregå
bokslutsberedningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 97,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden överförande av 2009 års investeringsmedel
med 1 700 000 kr ur tekniska nämndens anslag för stadsförnyelse
2. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende förnyelse av
torget i Jämjö centrum med totalt 1 700 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Kommunjuristen
Ekonomienheten
Akten
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2009.948.003

§ 57
Ändring i reglemente för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 februari 2010, § 4, föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för tekniska
nämnden i Karlskrona kommun.
Nämnden skriver att enligt § 1:1 punkten 6 i reglementet för tekniska
nämnden svararnämnden för kommunens lokalförsörjning bland annat
genom förhyrning av lokaler. Enligt nuvarande delegationsordning fastställd
av tekniska nämnden har nämnden delegerat rätten att teckna hyresavtal
inom nämndens verksamhetsområde som binder kommunen under högst 5 år
till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera. Förvaltningschefen har
vidaredelegerat till fastighetschefen. Reglementet för tekniska nämnden
innehåller emellertid ingen begränsning för hur lång tid eller till hur stort
hyresbelopp som nämnden äger binda kommunen. Förutom den allmänna
begränsning som gäller enligt 3 kap 9 § kommunallagen att
kommunfullmäktige alltid skall besluta i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen finns således ingen formell gräns
uppsatt för hur långa hyresavtal tekniska nämnden äger fatta beslut om. I
praktiken har emellertid hyresavtal med en lång avtalstid förts upp för beslut
till kommunfullmäktige.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, via
kommunledningsförvaltningen, har tekniska förvaltningen tagit
fram ett förslag, daterat den 4 februari 2010, till ändring i tekniska nämndens
reglemente där begränsningen i tekniska nämndens rätt att teckna hyresavtal
tydligt framgår.
Nämnden föreslår att en uttrycklig begränsning införs i § 1:1 punkten 6 i
reglementet avseende nämndens rätt att teckna mer omfattande hyresavtal,
både med avseende på avtalstid och kontraktsvärde. Som en lämplig gräns
för nämndens beslutanderätt föreslås en avtalstid på högst 15 år och/eller ett
högsta hyresbelopp på 2 mkr/år. Vidare föreslås att det i reglementet tydligt
anges att, för det fall hyresavtalet inbegriper ett avtalat restvärde/lösenpris,
avtalet inte kan tecknas av nämnden utan följaktligen även här måste föras
upp för beslut till kommunfullmäktige.
Forts
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§ 57 forts
Ändring i reglemente för tekniska nämnden.
Tillägg av följande text i reglementet:
Avseende förhyrning av lokaler gäller följande begränsning: Tekniska
nämnden äger rätt att träffa avtal om förhyrning av lokaler för kommunal
verksamhet med en längsta hyrestid om 15 år och/eller med en högsta hyra
uppgående till 2 mkr/år. För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre
hyresbelopp än som anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom
vid hyresavtal med avtalat restvärde/lösenpris.
Kommunstyrelsen fastställde den 2 december 2008, § 236,
”Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering” och
ändringar i tekniska nämndens reglemente behöver därför göras under avsnitt
B § 13 enligt följande: Om en ledamot inte kan närvara under sammanträdet
ska ledamoten själv ta kontakt med sin ersättare eller med partiet för
att se till att partiet blir representerat på sammanträdet.
Ledamoten behöver i normalfallet inte anmäla i förväg till förvaltningen att
han/hon inte kommer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 99,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för tekniska nämnden i
Karlskrona kommun enligt upprättat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

22 april 2010
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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2010.126.002

§ 58
Kontrollansvaret enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 februari 2010, §
52, föreslagit kommunfullmäktige besluta att komplettera reglementet för
miljö- och byggnadsnämnden under rubriken verksamhetsområde § 1:1
stycke 3, med punkt 11, med lydelsen, -miljö- och byggnadsnämnden
ansvarar för kontrollen av att lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel efterlevs, samt att miljö- och byggnadsnämnden i samband med
kontrollarbetet får rätt att ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med
läkemedel och nivån på denna avgift skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
Nämnden skriver att den 1 november 2009 trädde en ny lag (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen
(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel som numera
inkluderas i den nya lagen. Den nya lagen gäller detaljhandel till
konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. De
läkemedel som ska få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har
förskrivits och som uppfyller vissa kriterier, nämligen att läkemedlet är
lämpligt för egenvård, att allvarliga biverkningar är sällsynta samt att
det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för
folkhälsan att läkemedlet får säljas på andra platser än
öppenvårdsapotek. Försäljning av läkemedel enligt lagen får inte ske
till den som är under 18 år.
Detaljhandel med läkemedel enligt den nya lagen ska anmälas till
Läkemedelverket, som har tillsyn över efterlevnaden av lagen.
Läkemedelsverket underrättar kommunerna om inkomna anmälningar enligt
lagen och kommunerna har den lokala kontrollen över lagens efterlevnad.
Kommunerna har därvid inga egna sanktionsmöjligheter utan ska rapportera
till Läkemedelsverket konstaterade brister i efterlevnaden av lagen.
Kommunfullmäktige måste fatta ett formellt beslut om vilken nämnd som
ska ha kontrollansvaret enligt den nya lagen. Miljö- och byggnadsnämnden
är den nämnd som har haft kontrollansvaret av detaljhandeln med
nikotinläkemedel som sålunda numera inryms i begreppet receptfria
läkemedel.
Forts
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§ 58 forts
Kontrollansvaret enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Det förefaller även mot bakgrund av nämndens verksamhetsområde i övrigt
naturligt och lämpligt att kontrollansvaret enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel läggs på miljö och byggnadsnämnden. Med anledning
av ovanstående bör reglementet för miljö- och byggnadsnämnden
kompletteras genom att under rubriken verksamhetsområde § 1:1 stycke 3
kompletteras med en punkt 11. Punkt 11 bör ha följande lydelse: 11- miljöoch byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen av att lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel efterlevs.
Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel har kommunen rätt
att ta ut avgift. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det därför lämpligt att
miljö och byggnadsnämnden vid sitt kontrollarbete får ta ut avgift av den
som bedriver detaljhandel med läkemedel. Läkemedelsverket kommer
att ge ut riktlinjer hur denna avgift skall räknas ut, men fram till dess
anser samhällsbyggnadsförvaltningen att den avgift som skall tas ut i
samband med kontrollarbetet skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 100,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att komplettera reglementet för miljö- och byggnadsnämnden under
rubriken verksamhetsområde § 1:1 stycke 3, med punkt 11, med
lydelsen, -miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen av att
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel efterlevs, samt
2. att miljö- och byggnadsnämnden i samband med kontrollarbetet får
rätt att ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med läkemedel
och nivån på denna avgift skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Tekniska nämnden
Akten
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2009.758.456

§ 59
Svar på medborgarförslag om hantering av avfall.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, § 194 av Sven-Olof Lindblom. Förslaget är att Karlskronas system för
återvinning av ej brännbart avfall inte fungerar särskilt bra och att
kommunen borde studera det system som tillämpas i Klippans kommun.
Klippans kommun använder sig av det så kallade BEDA-systemet, vilket
innebär att man har två kärl indelade i 4 fack vardera. Kärl 1 töms
1 gång/månad och i detta kärl läggs tidningar, pappersförpackningar, ofärgat
glas och metallförpackningar. Kärl 2 töms 2 ggr/mån och i detta läggs
komposterbart avfall, restavfall, förgat glas och hårdplastförpackningar.
Grovavfall kan lämnas till återvinningscentral alternativt hämtas detta utan
avgift 2 ggr/år efter beställning.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 februari 2010, § 16
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen
gjorde 2008 en upphandling av avfallshämtningen med hämtning av
komposterbart och brännbart avfall samt deponirest. Den nya entreprenaden
startade i november 2009 och entreprenaden sträcker sig över 7 år. Att ändra
förutsättningar för avfallshämtningen under innevarande kontraktstid skulle
vara kostsamt och inte förenligt med Lagen om Offentlig Upphandling.
Nämnden skriver även att enligt tekniska förvaltningen synpunkt är att
nuvarande hämtningssystem ger en kostnadseffektiv service åt kunder, där
kunden inte behöver betala hämtning av förpackningar både via
förpackningsavgiften och via renhållningstaxan.
Ett hämtningssystem enligt föreslagen modell skulle höja renhållningstaxan
med minst 30 %.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 104,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kulturnämnden
Akten
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2009.892.875

§ 60
Svar på medborgarförslag om inrättande av ett fabriksmuseum- och
industrimuseum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, § 222 av Roland Hansson. Förslaget är därför att inrätta ett industrioch arbetarmuseum som skulle visa de verksamheter som en gång fanns:
Hattfabriken, Kakelfabriken, Porslinsfabriken, Galvaniseringsfabriken med
flera.
Kulturnämnden har vid sammanträdet den 24 februari § 17 beslutat att avslå
medborgarförslaget då en satsning av denna karaktär kräver en rejäl förstudie
och upparbetande av ett stort nätverk med olika intressenter. Att väcka
engagemang och skapa möjlighet till finansiering av en långsiktig och
högkvalitativ satsning inom detta ämnesområde kräver stora insatser, inte
minst ekonomiskt, vilket det inte finns utrymme för i dag.
I sitt beslut uppmanar kulturnämnden förlagsställaren att verka för att
förslaget förverkligas genom befintlig museiverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 105,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

22 april 2010

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2009.838.810

§ 61
Svar på medborgarförslag om att bevara och utveckla
motionsarrangemanget Karlskronatrampen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
november 2009, § 222 av Roland Hansson. Förslaget är att idrotts- och
fritidsnämnden ska ta ett aktivt tag för att bevara Karlskronatrampen och
helst även utveckla arrangemanget.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 4 mars 2010, § 6 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att hålla sig i form på.
Både ung och gammal kan för det mesta delta i denna aktivitetsform och
bidrar till en god folkhälsa.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har inga möjligheter att i egen regi
bedriva den typen av verksamhet. Idag finns Karlskronaklassikern som ett
av flera arrangemang i kommunen vilket även omfattar cykling. Detta
bedrivs genom ideella föreningar och bygger helt och hållet på deras
engagemang och möjligheter att bedriva motions- aktiviteter.
Kontakt har tagits med cykelklubb i kommunen angående övertagande av
arrangemanget. Styrelsen har en höst- och en våraktivitet och kan inte ta
på sig ytterligare aktivitet.
Möjligheter finns ej heller att i kommunal regi ta över Karlskronatrampen
varken ur ekonomisk eller personell synvinkel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 106,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Projektledare Blekinge Health Arena
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

24

2009.383.841

§ 62
Investeringstillstånd Blekinge Health Arena
Det treåriga projektet Blekinge Health Arena startade 1 januari 2010 och
sträcker sig fram till 31 december 2012. Karlskrona kommun är huvudman
för projektet. Kommunens bidrag i projektet är arbetstid samt lokalhyran för
testlabbet. SISU, BTH och Landstinget bidrar också med tid, Region
Blekinge med medel. Enligt tidigare beslut har kommunstyrelsen avsatt
850 000 kronor ur projektbudgeten för år 2010.
Projektet har också beviljats medel ur den Europeiska regionala
utvecklingsfonden, totalt 7,5 miljoner kronor. Inom ramen för projektet
kommer bland annat ett testlabb att byggas upp. Testlabbet ska utrustas med
olika former av inventarier som till exempel testutrustning,
träningsutrustning och informationsteknologi. Investeringsutgiften planeras
till största delen att infalla under projektets första år och är beräknad till tre
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 108,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunstyrelsens investeringsram utökas med 3 000 000 kr, och att
kommunstyrelsen ges ett omedelbart investeringstillstånd om totalt
3 000 000 kr för inköp av inventarier till projektet Blekinge Health Arena,
samt
2. att den utökade investeringsutgiften finansieras genom det beslutade EUstödet för Blekinge Health Arena.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

22 april 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.208.042

§ 63
Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
I enlighet med gällande reglerverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I samband med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation
från samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a.
redovisning av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna
har, i förekommande fall, redovisat sin syn på en eventuell
resultatreglering och på en eventuell överföring av kvarvarande
investeringsmedel från föregående år.
Vid denna genomgång konstateras att ingen nämnd uppfyller
samtliga de av kommunfullmäktige fastställda målen.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:
• Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över
till nästkommande år nämnd för nämnd.
• Överföring av överskott förutsätter att de
verksamhetsmässiga målen för prestation och kvalitet m.m.
är uppfyllda fullt ut.
• Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning,
medges om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl.
• Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen
och beslutas av kommunfullmäktige.
Bokslutsberedningen anser att synnerliga skäl får anses föreligga hos
följande nämnder och styrelse, vilka därmed undantas från
huvudregeln:
Handikappnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden avseende bostadsanpassningsbidrag
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Forts
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§ 63 forts
Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
I den gällande budgeten för 2010 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att regleringen får
direkt påverkan på kommunens budgeterade resultat för 2010. För
2010 uppgår det budgeterade resultatet till + 21,3 mnkr.
Resultateffekten av dessa resultatregleringar blir således i enlighet
med upprättad tabell.
Efter beaktande av den förslagna resultatregleringen avseende 2009
års bokslut förbättras det budgeterade resultatet därmed med 1,3
mnkr och uppgår därefter till +22,6 mnkr.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de förs över
enligt de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till
157,2 mnkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april 2010, § 109,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättat förslag till resultatreglering för år 2009,
samt
2. att godkänna upprättat förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 75
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Näringslivspolitiskt program 2010.
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§ 80
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Rättelse av att-sats kommunfullmäktige § 54, investeringstillstånd broförnyelse.
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§ 86

Svar på medborgarförslag om en levande stadsmiljö och att knyta Wämöparksområdet
till staden.

§ 87

Svar på medborgarförslag om att upphäva detaljplan för kv Axel 1, Gasverkstomten.

§ 88

Svar på medborgarförslag om att anlägga nöjespark i dagens oljehamn.

§ 89

Svar på medborgarförslag om att producera vykort, affisch med flygfoto över Trossö.

§ 90 Svar på interpellation om ärende i barn- och ungdomsnämnden.
_____

27 maj 2010
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 27 maj 2010, kl.13.00-16.58

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Pettersson (S)
Magnus Johansson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00-16.15 §§ 64 - del av
§ 78
Gerthie Olsson (S)
Roland Andreasson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S) kl 13.00- 16.55 §§ 64-87
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Johan Elofsson (M) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Emma B Henning (M) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD) kl 13.40- 16.58 §§ 65-90
Nils Johansson (SD) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Per Ivarsson (FP) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Anna Ekström (FP) kl 13.40- 16.58 §§ 65-90
Mikael Andersson (FP)
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Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.00-16.30 §§ 64 - 78
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Rosita Persson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Margita Landehag (S)
Walla Carlsson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Lindström (M)
Bengt Fröberg (M)
Ulla Berg (SD)
Lena Hjorth (FP) kl 13.00-13.40, kl 16.30-16.58 §§ 64, 7990
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)
Birger Wernersson (S) kl 16.30-16.58 §§ 79-90
Ulf Danielsson (M) kl 16.30-16.58 §§ 79-90
Sven Wallfors (M) kl 16.30-16.58 §§ 79-90
Sören Lundh (KD) kl 16.30-16.55 §§ 79-90
Inger Åkesson (KD) kl 16.30-16.58 §§ 78-89
Lisbeth Bengtsson (S) kl 16.50-16.58 §§ 88-90
Anders Ovander (M) kl 16.55-16.58 § 90
Karl-Anders Holmqvist (C) kl 16.55-16.58 § 90
Åke Håkansson (S) kl 16.55-16.58 § 90

Närvarande

ersättare

Lena Hjorth (FP) kl 13.40-16.30 §§ 65-78
Karl-Gustaf Johansson (M) kl 13.00-16.15 §§ 64- del av
§ 78
Sven Wallfors (M) kl 13.00-16.30 §§ 64-78
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-16.30 §§ 64-78
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Nicole Carlbäck (FP)
Karl-Anders Holmqvist (C) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Inger Åkesson (KD) kl 13.00-16.30 §§ 64-78
Sören Lundh (KD) kl 13.00-16.30 §§ 64-78
Lisbeth Bengtsson (S) kl 13.00-16.50 §§ 64-87
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Åke Håkansson (S) kl 13.00-16.55 §§ 64-89
Birger Wernersson (S) kl 13.00-16.30 §§ 64 -78
Eva Öhman (S)
Mats Fagerlund (S)
Camilla Persson (V)
Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Andersson (FP) och Ingrid Trossmark (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Måndagen den 7 juni 2010, kl. 11.30

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 64-90
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Andersson

Justeringsledamot ………………………………………………
Ingrid Trossmark
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 7 juni 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 64
Information om ansökan till UNESCO gällande biosfärsområde.
Koordinator Anders Thurén och Jenny Hertzman från Länsstyrelsen i
Blekinge län informerar om ansökan till UNESCO gällande biosfärsområde.
____

27 maj 2010
Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§ 65
Avsägelser av kommunala uppdrag
1. Eva-Britt Dahlström (S) har i skrivelse daterad 11 maj 2010 avsagt sig
uppdraget som nämndeman.
2. Lindy Olofsson (M) har i skrivelse daterad 16 maj 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

2010.48.102

§ 66
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) utser
kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Tekniska nämnden
Ersättare Britt Hagström (M) efter Lindy Olofsson.
_____
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Akterna

2009.588.370
2010.244.370
2009.108.700
2010.256.700
2009.202.214
2009.909.214
2010.327.102
§ 67
Anmälningsärende.
1. Skrivelse från föreningen Svensk landskapskydd angående vindkraft.
2. Skrivelse till Statsrådsberedningen angående vindkraft.
3. Rapportering av icke verkställda beslut enligt LSS 9 § från
Handikappnämnden.
4. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
Socialnämnden.
5. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-04-27, dnr 402-1269-10,
detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-05-06, dnr 402-1268-10,
detaljplan för del av västra Nättraby 10:3 i Karlskrona kommun.
7. Val av ombud till Sveriges kommuner och Landstingets kongress för
mandatperioden 2011-2015.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna
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2010.268.820
2010.275.331
2010.276.826
2010.280.808
2010.279.170
2010.325.317
2010.323.317
2010.321.317
2010.320.816
2010.319.829
2010.318.823
2010.317.317
2010.316.829
2010.315.829
2010.314.531
2010.313.814
2010.312.332
2010.311.821
2010.310.455
2010.309.317
2010.308.312
2010.307.311
2010.306.826
2010.338.869
§ 68
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag gällande oljehamnen och Blå port, av Ingemar
Karlsson.
2. Motion om Kovikens parkområde på Saltö, av Alf Stålborg (SD).
3. Motion om Saltö bollplan, av Alf Stålborg (SD).
4. Motion om valborgsmässobål på Saltö, av Alf Stålborg (SD).
5. Medborgarförslag om att förse varje borgarbrandkår men en liten
aluminiumbåt, av Ronny Johansson.
6. Medborgarförslag om motorcrossbana i Lyckeby, av Tobias Törnström.
7. Medborgarförslag om belysning på Rosenfeltsskolans konstgräsplan, av
Mikael Törnström.
8. Medborgarförslag om konstgräsplan i Lyckeby, av Mikael Törnström.
9. Medborgarförslag om belysning i backen i skogen mellan Hässlegården
och Spandelstorp, av Frida Heideman.
10. Medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen, av Nicole Rosén.
11. Medborgarförslag om belysning av slingan runt Bastasjön, av Johanna
Svensson.
12. Medborgarförslag om en fritidsgård i Hässlegården, av Johanna
Svensson.
13. Medborgarförslag om en skateboardpark i Wämö vid gamla ishallen, av
Albin Ekroth.
14. Medborgarförslag om en skidbacke i centrum/Lyckeby, av Caroline
Svensson.
Forts

27 maj 2010
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§ 68 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
15. Medborgarförslag om belysning i skogen utanför Timjangatan och
Saffransgatan, av Matilda Lind.
16. Medborgarförslag om en skateboardhall i Lyckeby, av Johans Jansson.
17. Medborgarförslag om en skatehall i Wämöhallen, av Mattis Lindberg.
18. Medborgarförslag om fler bussar mellan Kättilsmåla och Lyckeby, av
Emil Persson.
19. Medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården, av Erika
Andersson.
20. Medborgarförslag om att rusta upp lekparken i Spandelstorp, av Nathalie
Ahlin.
21. Medborgarförslag om en konstgräsplan på Vedebyskolans fotbollsplan,
av Alexander Hasselberg.
22. Medborgarförslag om en sopstation på Spelmansgatan, av Ted Rapp.
23. Medborgarförslag om mer belysning på Fäjö, av Simon Lindholm.
24. Medborgarförslag om en handikappväg i backen på väg upp till
Hässlegården, av Linnea Larsson.
25. Medborgarförslag om att göra vägen bredare på Trombgatan i södra
Hässlegården, av Amanda Gustavsson.
26. Medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning utomhus, av
Lorena Rocha.
27. Medborgarförslag om att kulturhus och bibliotek på Pottholmen, av
Ingemar Karlsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

27 maj 2010

Akterna
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2010.281.611
2010.299.611

§ 69
Inkomna interpellationer.

Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde
1. Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) om ärende i barn- och
ungdomsnämnden kallat ”redovisning av konsekvensbeskrivning med
åtgärder/ nyckeltal- skolområdena”, av Patrik Hansson (S).
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästkommande sammanträde
2.

Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens
arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden, av Eva-Britt
Dahlström (S).
_________

27 maj 2010

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

14

2010.223.332

§ 70
Rivning av kommunala byggnader.
Tekniska förvaltningen har i sitt arbete med att se över kommunens
fastighetsbestånd identifierat ett antal fastigheter som har byggnader som är
av så pass dålig standard att det inte går att underhålla dem och att de även
kan utgöra fara för allmänheten med tanke på deras skick.
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en prioritering av resurser, så
är lämpligaste åtgärd enligt tekniska förvaltningen att byggnaderna rivs.
Den beräknade kostnaden för rivningarna enligt tekniska förvaltningen
uppgår till 6 000 000 kr. I samband med att rivningen utförs kommer
kommunens driftskostnader att minska något, men långt ifrån vad de
bedömda rivningskostnaderna uppgår till.
Kommunstyrelsen förutsätter att för samtliga objekt som tekniska nämnden
har för avsikt att riva, har det för varje enskilt objekt prövats om det finns
anledning att behålla fastigheterna i kommunal ägo, eller om de kan säljas
eller till och med överlåtas för en symbolisk summa mot att mottagaren åtar
sig fulla ansvaret för fastigheten och dess byggnader.
Detta eftersom alternativkostnaden för kommunen att ha dem kvar är att vi
måste riva befintlig byggnad.
Ingen av fastigheterna kan komma ifråga för att rivningsutgiften kan
betraktas som en anskaffningsutgift för fastigheten. Bland de berörda
fastigheterna som avses rivas finns exempelvis Wämöhallen samt gamla
butiken i Ramdala där tanken är att skapa en bättre trafikmiljö.
För att kunna genomföra rivningen har tekniska nämnden äskat en utökad
ram med 6 000 000 kr för 2010.
I enlighet med gällande regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska det
endast i undantagsfall förekomma ombudgetering eller tilläggsanslag. Ett
beslut om rivning av kommunala byggnader bör därför belasta tekniska
nämndens resultat, men utan någon ramutökning. Däremot ska det kunna
anses utgöra synnerliga skäl, varpå tekniska nämnden inte ska behöva
återställa denna del av ett eventuellt resultatöverskridande.
Forts
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§ 70 forts
Rivning av kommunala byggnader.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 118,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna rivning av samtliga kommunala byggnader i enlighet med
tekniska nämndens sammanställning, samt
2. att tekniska nämnden tillåts ta på sig kostnader som uppgår till maximalt
6 000 000 kr hänförliga till rivning av ovan beslutade byggnader.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar att godkänna rivning av kommunala byggnader, i
första hand Wämöhallen, därefter i enlighet med tekniska nämndens
prioriteringar, samt att tekniska nämnden tillåts ta på sig kostnader som
uppgår till maximalt 3 000 000 kr hänförliga till rivning av Wämöhallen samt
de tekniska nämnden prioriterade byggnaderna.
Tommy Olsson (KD) yrkar avslag på Patriks Hanssons ändringsyrkande
samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva-Britt Dahlström (S) yrkar bifall till Patrik Hanssons ändringsyrkande.
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Patriks
Hanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Patrik Hansson
ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 32 nej-röster och 3
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna rivning av samtliga kommunala byggnader i enlighet med
tekniska nämndens sammanställning, samt
Forts

27 maj 2010

16

§ 70 forts
Rivning av kommunala byggnader.
2. att tekniska nämnden tillåts ta på sig kostnader som uppgår till maximalt
6 000 000 kr hänförliga till rivning av ovan beslutade byggnader.
_______

27 maj 2010

Kommuninvest ekonomiska förening
Finanschef
Ekonomienheten
Akten

2010.211.045

§ 71
Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk
förening
Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie
årsstämman 25 mars 2010 beslutat att medlemmarna skall
erbjudas att teckna ett 30-årigt förlagslån.
Karlskrona kommun har erbjudits att teckna 8,1 mkr av hela
förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital.
Efter det att emissionen genomförts kommer föreningen att
använda hela lånebeloppet för att teckna ett evigt förlagslån i det
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att
på så sätt stärka kapitalbasen i kreditmarknadsbolaget så att
bolagets egna kapital, tillsammans med förlagslånet skall uppgå
till mer än 1 procent av balansomslutningen. Målsättningen är att
nå denna nivå senast år 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 119,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening
låna ut högst 8,1 mkr på de villkor som framgår av föreningens
erbjudande daterat mars 2010,
2. att finansiering av utlåningen skall ske genom upptagande av
lån om 8,1 mkr,
3. att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen
lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt
tilldelats kommunen, samt
4. att kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen och
finanschefen att i förening underteckna en bindande
teckningsanmälan och övriga lånehandlingar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Samtliga nämnder/styrelser
Personalenheten
Akten

2008.809.026

§ 72
Policy för arbetsinriktad rehabilitering
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har justeringar i rubricerad
policy genomförts i enlighet med återremiss vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 mars 2010.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 20 april 2010 lämnat ett
nytt förslag till policy för arbetsinriktad rehabilitering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 120,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta upprättat förslag till policy arbetsinriktad rehabilitering, samt
2. att förslaget till policy för arbetsinriktad rehabilitering ska gälla
Karlskrona kommuns samtliga förvaltningar, nämnder och bolag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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27 maj 2010

Vårdförbundet Blekinge
Handikappnämnden
Äldrenämnden
Akten

2010.171.701

§ 73
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2009
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter sedvanlig granskning
av förbundets årsredovisning för år 2009 översänt denna tillsammans
med revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige
för beslut om förnyad ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna å sin
sida tillstyrker att den upprättade årsredovisningen godkänns och att
direktionen samtidigt på nytt beviljas ansvarsfrihet för det senaste
verksamhetsåret.
Av årsredovisningen framkommer bl.a. att verksamheten uppvisar ett
positivt resultat om drygt 6 miljoner kronor ( enl. budget = 1,8 mnkr) att
jämföra med i stort sett det dubbla för året dessförinnan. I
sammanhanget måste då beaktas att vårdavgifterna redan under löpande
år sänktes med motsvarande drygt 5 miljoner kronor för att begränsa det
förväntade överskottet. Förbundets egna kapital uppgick därmed till
29,7 miljoner kronor vid senaste årsskiftet. Under innevarande år
kommer sedan den särskilt beslutade återbetalningen av kapital (12
mnkr) till de fem medlemskommunerna att verkställas. Tas även denna
retroaktiva regleringspost i beaktande skulle således förbundets egna
kapital i stället ha uppgått till ca 18 miljoner kronor, vilket är väl i
överensstämmelse med den långsiktiga nivå som ansetts som lämplig
(15 – 18 mnkr).
Förbundet har samtidigt uppfyllt balanskravet för år 2009 och likaså
flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som har
fastställts. Revisorerna rekommenderar dock förbundet att söka
utveckla fler långsiktiga nyckeltal för verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 121,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktion för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år
2009 och samtidigt även godkänna den av förbundet upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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27 maj 2010

Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

20

2009.253.042

§ 74
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009
Kommunfullmäktige har vid sina sammanträden beslutat att ge specifika
uppdrag och direktiv till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktiges
uppdrag /särskilda direktiv ska – som en del i kommunens samlade
uppföljning och utvärdering – alltid återrapporteras till fullmäktige.
Avrapporteringen i sig innebär inte att alla uppdrag kommer att vara
färdigbehandlade vid avrapporteringstillfället. En del uppdrag är så
omfattande att de kommer att sträcka sig över en längre tidsperiod. Det
viktiga är att kommunfullmäktige får besked om hur styrelser och nämnder
behandlat frågan och hur långt man har kommit. Detta ger
kommunfullmäktige en möjlighet till att ta ställning till uppdragets aktualitet
och vidare handläggning.
De uppdrag som nu följs upp under 2010 är de uppdrag som lämnades i
samband med budgetbeslutet för 2009 och uppdrag lämnade under 2009.
Uppdrag 2008 och 2009 fastställda av kommunfullmäktige;
Barn- och ungdomsnämnden
1.Utreda möjligheterna till ett kommunalt vårdnadsbidrag inom
barnomsorgen
Utredning avseende möjligheterna av införande av kommunalt
vårdnadsbidrag pågår. Det finns några kommuner som nu har fått viss
erfarenhet som barn- och ungdomsförvaltningen tittar på. Ambitionen är att
kunna ta upp detta som ett ärende under våren 2010. Om ett införande skall
vara möjligt under 2011 måste detta finnas med i budgetarbete för 2011 –
2013.
Socialnämnden
2. Uppmana socialnämnden att inom tilldelade budgetramar prioritera dels ett
nytt lågtröskelboende, dels ett nytt boende för personer med en
dubbeldiagnos
Lågtröskelboende: Beslut om inrättande av Rosenbom – akutboende med
stöd- fattades av socialnämnden i november 2009. Boendet ska ta emot
personer som tillfälligt saknar bostad och ska också fungera som ett boende
med stöd för personer som behöver bostad för längre period. Forts
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§ 74 forts
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009.
Personal har anställts i februari 2010. Boendet har fungerat från slutet av
februari – början av mars.
Boendet för personer med dubbeldiagnos planeras gemensamt med
handikappförvaltningen. Boendet på Ringöhemmets mark kommer att börja
fungera med inflyttning omkring 1 september 2010.
Tekniska nämnden
3. Uppdrag att snarast undersöka möjligheten att flytta Karlskrona
kompetenscentrum till kommunägda lokaler
Ovanstående uppdrag inkluderades i det övergripande
lokaleffektiviseringsuppdraget som gavs av kommunfullmäktige i samband
med budgetbeslutet för 2009 – 2011. Ärendet har behandlats av
fastighetsavdelningen och fortlöpande redovisat till den av kommunstyrelsen
utsedda Genomförandegruppen. Ett förslag gavs där KKC skulle flytta med
och bli en del i det sk Kungsmarkenprojektet, som drivs av AB
Karlskronahem. Dock beslutades det i maj 2009 i Genomförandegruppen
efter förda diskussioner med fastighetsägaren Dagon att utelämna KKC från
lokaleffektiviseringsuppdraget och låta verksamheten vara kvar på
Gullberna.
Utbildningsnämnden
4.Uppdrag att förbereda och starta lärlingsprogram inom vård- och
omsorgsyrken
Läsåret 2008/2009: Lärlingsprogram inom vård - omsorg anordnades inte.
Äldreförvaltningen hann inte planera för detta.
Läsåret 2009/2010: Lärlingsplatser inom vård – omsorg erbjöds på såväl
Ficherströmska gymnasiet (lärlingsprogrammet) och Ehrensvärdska
gymnasiet (ordinarie omvårdnadsprogram med möjlighet till lärlingsmodell
inom programmet).
På Ficherströmska gymnasiet började tre elever lärlingsutbildning inom vård
– omsorg av vilka en elev idag är kvar i utbildningen. Ingen av de 20 elever
som togs in på Ehrensvärdska gymnasiets omvårdnadsprogram valde
lärlingsmodellen.
Handikappnämnden
5. Uppdrag att omgående utreda behovet av framtida omvandling eller
avveckling av verksamheten vid nuvarande Ringöhemmet. I uppdraget ingår
då också att studera möjligheterna att bibehålla eller nyetablera
verksamheter/boenden inom det geografiska området runt nuvarande
Ringöhemmet.
Forts
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§ 74 forts
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009.
Ringöhemmet fyller idag ett behov om 26 platser, särskilt boende
socialpsykiatri. Insatsen grundar sig på beslut enligt SoL. Av dessa platser är
14 st s.k. fullvärdiga lägenheter rent lokalmässigt, men det går för den skull
inte ens att diskutera LSS-beslut i den komplexa verksamhet som
Ringöhemmet utgör totalt. Där sätter lagstiftningen en gräns.
Handikappnämnden har fört diskussion med främst Karlskronahem (som
äger fastigheten) om möjligheten att riva/avveckla en del av Ringöhemmet
för att leda verksamheten i rätt riktning (LSS). Tekniskt sett är inte detta
görbart. Den politiska viljeinriktningen är idag en avveckling av
Ringöhemmet på lång sikt, som skulle innebära exploateringsmöjligheter för
bostadsbebyggelse på området parat med LSS-lokaler/verksamhet för
socialpsykiatrin. Det sistnämnda är viktigt – att handikappnämnden för
målgruppens räkning får en fortsatt tillgång till området i en framtid för
särskilt boende enligt gällande lagstiftning.
Under tiden kommer ett s.k. dubbeldiagnosboende att etableras på tomten i
anslutning till Ringöhemmet, Karlskronahem har uppdraget och det beräknas
stå klart i september 2010. Det är värt att notera att byggnaden är en
modullösning som är flyttbar den dag framtidsplanerna för Ringöhemmet blir
verklighet.
Verksamheten kommer att bedrivas i samverkan mellan
handikappförvaltningen och socialförvaltningen eftersom målgruppen
befinner sig inom respektive ansvarsområde, psykisk sjukdom och beroende.
I en snar framtid är det önskvärt att man inom handikappnämnden kan finna
annan lösning för återstoden av de platser på Ringöhemmet som inte ens är
lokalmässigt fullvärdiga, det rör sig 12 platser. Prognosen att lyckas är dock
mycket osäker, dels har nämnden under 2009 genomfört ett omfattande
effektiviseringsuppdrag för att klara budgetmålet, dels finns signalen från
landstinget om stora neddragningar i slutenvården som ger ytterligare behov
av boendeplatser i kommunens socialpsykiatri.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 122,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna avlämnad rapport.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

23

2010.110.106

§ 75
FoU-avtal 2011-2014 mellan Landstinget och Blekinges kommuner.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker äldrenämndens och
handikappnämndens framställan om att godkänna förslaget till nytt avtal med
landstinget Blekinge om FoU-verksamheten i länet.
Gällande FoU-avtal mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner löper
ut den 31 december 2010 och förslaget från äldrenämnden och
handikappnämnden är att ett avtal tecknas mellan perioden 2011-2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 123,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att beslut om tecknande om av FoU-avtal för perioden 2011-2014 för
Karlskrona kommuns räkning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

24

2010.19.140

§ 76
Näringslivspolitiskt program 2010
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2005 om ett näringslivspolitiskt
program.
Programmet har nu uppdaterats och förnyats av
kommunledningsförvaltningen tillsammans med bland annat
samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet har även redovisats för
Karlskronas näringslivsorganisationer vid en s k Styrelsedialog varefter
kompletteringar har skett.
Det näringslivspolitiska programmet anger dels mål för 2010, dels
långsiktiga mål.
Indelningen i dokumentet är följande:
• Karlskronas näringsliv
• Plats för fler
• Idrott och hälsa
• Turism och besöksnäring
• Centrum för Telecom
• Det ska vara lätt att nå oss.
• Östersjöns mötesplats
• Fler i arbete
• En kommun i ekologisk balans
• Bilden av Karlskrona
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 124,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta det näringslivspolitiska programmet för 2010,
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra programmet.
Christina Mattisson (S), Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kulturnämnden
Akten

25

2010.85.061

§ 77
Nya taxor kulturlokaler
Kulturnämnden har vid sammanträde den 26 januari 2010, § 4 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet
med kulturnämndens förslag.
Nämnden skriver att den senaste taxejusteringen var 2007.
De föreslagna nya taxorna ligger, liksom tidigare, i det undre kostnadsskiktet
i jämförelse med övriga liknande lokaler i kommunen. Det är viktigt att
kunna erbjuda så många som möjligt tillfälle att hyra prisvärda lokaler.
Taxan för kommunens skolprojekt som sker i skolans regi i
undervisningssyfte, ex musikal och teaterprojekt ska, enligt förslag i
kulturnämnden april 2009, läggas på samma nivå som för ideella föreningar.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 9 mars 2010 §§ 66 för att
klarlägga taxorna.
Kulturnämnden har vid sammanträdet den 16 mars 2010 §§ 20 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet
med kulturnämndens nya förslag till taxor i kulturlokaler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 125,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att besluta enligt kulturnämndens nya förslag till taxor i kulturlokaler,
samt
2. att den nya taxan ska gälla från och med den 1 juli 2010.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Stena Line
Karlskrona stuveri AB
Kruthusen företagsfastigheter
Ekonomienheten
Akten

26

2010.66.406

§ 78
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
Verkö är den största färjehamnen i sydöstra Skandinavien för fraktgods i
kombination med passagerare. Karlskrona hamn är ett riksintresse,
klassificerad som en TEN-T kategori A-hamn och en viktig transportnod
med sitt geografiska läge som länkar Skandinavien med centrala och södra
Europa, men även med östra Europa med länder som Vitryssland och
Ukraina.
Ett av Europas ledande färjerederier, Stena Line, trafikerar sedan 1997, linjen
Karlskrona – Gdynia med två avgångar per dygn. I genomsnitt nyttjas för
närvarande kajen på Verkö 5 timmar per dygn. Volymen passagerare är cirka
350 000 passagerare per år och godstransporterna är cirka 1 miljon ton gods
per år. Rederiet har beslutat att introducera två likvärdiga Ro-Pax färjor
under 2010 – 2011 med förhöjd kapacitet i förhållande till nuvarande färjor
på linjen.
Samtidigt uttalas också ambitionen att utveckla intermodalitet mellan färja
och järnväg. Färjehamnens koppling till kust till kustbanan kan då få en
framtida strategisk betydelse.
Hamnen har goda förbindelser med Europavägnätet och direkt anslutning till
det nationella järnvägsnätet.
Färjeleden Karlskrona – Gdynia med anslutningar ingår i ”Motorways of the
Sea”, vilket innebär att färjeleden är prioriterad av EU. Kust till kustbanan,
sträckan Emmaboda – Karlskrona, upprustas inom projektet för att utveckla
transportkorridoren genom Europa.
För att förbättra infrastrukturen till hamnen har EU beviljat Karlskrona
kommun cirka 12 milj. kr i stöd för perioden 2009 – 2013. Åtgärder som
kommer att genomföras är bland annat upprustning och elektrifiering av
hamnspåret, bulleråtgärder och elanslutning av färjorna till en samlad
kostnad av cirka 60 mkr. Vidare kommer ett triangelspår att anläggas på
Verkö för att kunna hantera heltåg.
Karlskrona Åkericentral planerar för ett utbyggt logistikcenter i anslutning
till hamnens industrispår och den allmänna, öppna lastzonen. Forts
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§ 78 forts
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
Sammanfattningsvis utgör Verkö färjehamn och industriområde en stor
tillgång för Karlskronas utveckling och för Sveriges möjlighet att utveckla
rationella transportstråk mot centrala och södra Europa.
Utvecklingsmöjligheter
Karlskrona har stora möjligheter att ytterligare utveckla Verkö hamn och
industriområde. Utvecklingen bör ta utgångspunkt i områdets
styrkepositioner. Den fortsatta utvecklingen ska ha tydligt fokus på Ro-Pax
färjor och Ro-Ro-fartyg med intermodala godsmöjligheter, färja/fartyg-vägjärnväg, och med snabba godsflöden. Färjehamnen ska vara den naturliga
och självklara trafiknoden för passagerare och gods över sydöstra Östersjön.
Verkö industriområde ska också marknadsföras för sin unika tillgång av
industritomter med direkt access till industrikajer med goda
inseglingsförhållanden och extremt god bärighet. Markuthyrning och
framförallt markförsäljning kan ge betydande intäkter, industriell utveckling
och nya arbetstillfällen i området.
Karlskrona som turiststad och besöksmål har en stor utvecklingspotential i
relation till den stora resandeström som kommer med färjorna. Av de cirka
300 000 passagerarna som årligen reser med linjen är det idag bara 14
procent som stannar och besöker Karlskrona, övriga reser direkt vidare.
Stena Lines verksamhet på Verkö har bedrivits inom ramen för hamnavtal
med tekniska nämnden, lokalhyresavtal med Kruthusen Företagsfastigheter
AB och stuveriavtal med Karlskrona Stuveri AB.
Tekniska nämnden har under många år visat ekonomiskt underskott för
färjehamnsverksamheten medan Kruthusen och Karlskrona Stuveri AB visat
ett överskott. Enligt en utredning från Blekinge Tekniska Högskola, daterat
april 2008 är den ackumulerade förlusten för kommunen cirka 100 mkr,
ränteuppräknat cirka 130 mkr.
Diskussioner och förhandlingar har skett mellan Stena Line och Karlskrona
kommun om att i ett samägt aktiebolag utveckla hamnen med fokus på
passagerare och frakt.
Område
Det område som omfattas av förslaget till den nya bolagsbildningen framgår
av bifogad karta (bilaga 1) och omfattar det terminalområde som Stena Line
idag nyttjar för sin verksamhet med tillhörande vattenområden, markområdet
som delvis nyttjas som uppställningsplats samt angöringsytan vid ett
eventuellt kajläge 2. ”Nya” Karlskrona Stuveri AB ska upplåta en kostnadsfri
nyttjanderätt för Karlskrona kommun till angöringsytan till kajläge 2. Ytan
används för närvarande av tekniska förvaltningen för tillfälliga upplag. Forts
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§ 78 forts
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
Verkö industriområde, som inte omfattas av bolagsbildningen, har stor
potential att växa med en tillgång på cirka 70 000 kvadratmeter
markplanerad industrimark med extremt god bärighet. Området används för
närvarande som gasrörsupplag till och med år 2012. För framtiden finns
möjlighet att skapa ytterligare industrimark genom utfyllnad av angränsande
vattenområden som ligger inom detaljplanelagt industriområde.
Företrädesvis kan företag med miljöinriktning vara lämpliga på området, till
exempel tillverkare av vindkraftverk, vågkraftsföretag eller annan tung
industri med behov av kaj samt logistikföretag med koppling till
färjetrafiken.
Samägt bolag
Parternas målsättning med det samägda bolaget är att ta bort det årliga
underskottet för färjeverksamheten främst genom att åstadkomma ökade
hamnintäkter, bättre utnyttja de investeringar som gjorts, etablera fler linjer
och nya destinationer, ge mervärde till hela Karlskrona kommun samt stärka
kommunens varumärke.
Effekterna av ett samägt bolag är sammanfattningsvis:
• Karlskrona kommun bidrar med nätverk och kunskap inom
infrastrukturområdet, Östersjö- kontakter, EU-kunskap och erfarenhet
som hamnmyndighet.
•

Stena Line har ett stort nätverk och professionell kunskap om
rederimarknaden i allmänhet och färje- och speditionsmarknaden i
synnerhet. Detta ger större möjligheter för hamnen att utvecklas mot
fler destinationer och det är önskvärt med fler aktörer engagerade i
hamnen.

•

Förstärkning av finansiell kapacitet för utveckling av bolaget och
utbyggnad av färjeterminalen. Aktieförsäljningen ger ett betydande
kapitaltillskott och framtida investeringar delas mellan delägarna.

•

Stena Line och kommunen får som delägare incitament för och del i
en positiv utveckling av verksamheten på terminalområdet (till
exempel nya färjelinjer och destinationer).

•

Stena Line blir genom samägande i bolaget en långsiktig aktör i
Karlskrona. Stena Lines långsiktighet (30-60 år) innebär ökad vilja att
göra investeringar i färjor och att utveckla destinationsorten
Karlskrona.

•

Årlig satsning på marknadsföring av Karlskrona kommun som
destinationsort.
Forts
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§ 78 forts
Bildandet av samägt bolag Verkö färjeterminal.
•

Kapital frigörs i kommunen genom försäljningen av 51 procent av
aktierna i bolaget. Försäljningsintäkten täcker delar av det underskott
som ackumulerats under åren för hamnverksamheten på Verkö.

•

Bolaget blir en tydligare och mer självständig ekonomisk enhet.

Stena Line har erfarenhet av ägande av färjehamnar bland annat i Holyhead,
Wales. Denna hamn är helägd av Stena Line och trafikeras på samma villkor
av ytterligare ett rederi. Detta är en förutsättning för att behålla en fri
konkurrens och rätt för fler rederier att etableras. Verkö färjehamn kommer
även efter bildandet av ett gemensamt bolag vara en allmän hamn.
Stena Line har för avsikt att köpa aktierna genom sitt helägda bolag SLP
Stena Line Treasury
AB under namnändring till Stena Line Ports AB. Nedan benämns köparen
SLP Stena Line Treasury AB som Stena Line.
Paketering av samägt bolag
Följande förslag till paketering av ett samägt bolag med Stena Line som
51procent delägare och Karlskrona kommun som 49 procent delägare
föreligger: (Det samägda bolaget benämns nedan ”nya” Karlskrona Stuveri
AB).
AB Karlskrona Moderbolag äger samtliga aktier i Karlskrona Stuveri AB.
Karlskrona kommun äger idag även hamnytorna med tillhörande kajer och
den tomträtt där Kruthusen Företagsfastigheters byggnader är uppförda.
Som ett första steg i paketeringen säljer AB Karlskrona Moderbolag samtliga
aktier till Karlskrona kommun till ett belopp av 1.450 tkr vilket motsvarar det
bokförda värdet. Karlskrona kommun äger därefter 100 procent av aktierna i
Karlskrona Stuveri AB.
Kruthusen säljer tomträtten med byggnaderna som ligger på ”ofri grund” till
Karlskrona kommun till ett belopp av 32,9 mkr och tomträtten upphör att
gälla. I detta läge äger Karlskrona kommun hamnytor och byggnader inom
det aktuella området.
Karlskrona kommun säljer därefter hamnytorna med kajer och byggnaderna
till Karlskrona Stuveri AB till ett belopp av 155,2 mkr vilket motsvarar det
bokförda värdet.
Karlskrona kommun ger i nästa skede Karlskrona Stuveri AB ett
aktieägartillskott på maximalt 152,3 mkr. Karlskrona Stuveri AB kommer
därmed att vara skuldfritt och kan generera årlig vinst då det ej belastats av
låneskulder.
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Aktieägartillskottet som ges till Karlskrona Stuveri AB är ovillkorat. Detta
aktieägartillskott finansieras genom att Karlskrona Kommun tillfälligt upptar
ett lån på samma belopp, och överför medlen till Karlskrona Stuveri AB, som
i sin tur använder dessa likvider för att lösa den revers som upprättades
mellan Kommunen och bolaget för finansiering av fastighetsöverlåtelsen.
När Karlskrona Stuveri AB löser in reversen, kan Karlskrona kommun
omgående lösa det nyupptagna lånet som krävs för att kunna göra
aktieägartillskottet. Den slutliga effekten av detta är att Karlskrona Stuveri
AB härmed har köpt fastigheterna och efter mottagande av
aktieägartillskottet kan lösa in de skulder som finns. Bolaget är därmed
skuldfritt, och uppfyller villkoren för att en försäljning till Stena Line ska
kunna effektueras.
Det totala bokförda värdet på Karlskrona Stuveri AB med hamnytor,kajer
och byggnader uppgår till 155,2 mkr vid överlåtelsedagen den 1 juli 2010.
Efter genomförda förhandlingen med Stena Line har Karlskrona Stuveri AB
åsatts ett värde om 250 mkr vilket klart överstiger en tidigare genomförd
värdering.
När ovanstående paketering är genomförd köper Stena Line av Karlskrona
kommun 51 procent av aktierna i Karlskrona Stuveri AB till ett belopp av
127,5 mkr (51 procent av 250 mkr).
Realisationsvinsten för Karlskrona kommun uppgår till 49,1 mkr
(Kommunens anskaffningsvärde för aktierna är 1,4 mkr. Därtill tillförs
maximalt 152,3 mkr som aktieägartillskottt vilket ger totalt 153,7 mkr i
anskaffningsvärde för aktierna. Kommunen säljer 51 procent av aktierna,
motsvarande eget anskaffningsvärde 78,4 mkr (51 procent av 153,7 mkr) till
ett belopp av 127,5 mkr. Reavinsten blir 127,5 – 78,4 = 49,1 mkr.)
Aktieförsäljningen regleras i det bifogade aktieöverlåtelseavtalet (bilaga 2).
Generellt bifogas avtalen utan underbilagor.
Fastighetsärenden
Följande försäljningar och överenskommelser föreslås ske gällande
fastigheterna som en del av paketeringen som beskrivs ovan:
1. Karlskrona Stuveri AB köper av Karlskrona kommun del av Verkö 3:25
till ett belopp av 1.800.000 kr enligt köpeavtal bilaga 3.
2. Karlskrona Stuveri AB köper av Karlskrona kommun del av Verkö 3:272
till ett belopp av 600.000 kr enligt köpeavtal bilaga 4.
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3. Kruthusen Företagsfastigheter AB äger byggnaderna som är uppförda på
fastigheten Verkö 3:273 och har tomträttsavtal med Karlskrona kommun.
Tomträtten övergår till Karlskrona kommun med tillhörande byggnader och
kommunen erlägger 32.894.470 kr till Kruthusen enligt avtal om överlåtelse
av tomträtt bilaga 5. Tomträtten dödas därefter.
4. Karlskrona Stuveri AB köper av Karlskrona kommun dels fastigheten
Verkö 3:273 samt dels del av Verkö 3:25 och Verkö 3:272 till ett belopp av
152.798.079 kr enligt bilaga 6 att regleras in i del av Verkö 3:272 enligt
punkt 2 ovan.
Karlskrona Stuveri AB betalar således en total köpeskilling på 600.000 kr +
1.800.000 kr + 152.798.079 kr = 155.198.079 kr.
Styrning av ”nya” Karlskrona Stuveri AB
I aktieägaravtalet som har en initial giltighetstid till och med den 31 dec 2030
(bilaga 7) regleras förhållandet mellan aktieägarna Karlskrona kommun och
Stena Line och fastställer även ägardirektiven till det samägda ”nya”
Karlskrona Stuveri AB. Bolagsordningen framgår av bilaga 8.
Ägarsamrådet:
I aktieägaravtalet beskrivs ägarsamrådets uppgifter. Ägarsamrådet består av
två representanter från Stena Line och två representanter från Karlskrona
kommun. Representationen är således lika stor från parterna.
Ägarsamrådets uppgift är att samordna de bägge ägarnas styrning av ”nya”
Karlskona Stuveri AB genom direktiv som fastställes på bolagsstämman. I
aktieägaravtalet fastställes att beslut inom ägarsamrådet i särskilt angivna
viktigare frågor skall ske i konsensus, det vill säga parterna måste vara
överens för att besluta ska kunna fattas. Kommunens representanter inhämtar
direktiv från kommunfullmäktige i principiella och övergripande frågor
angående styrningen av bolaget.
Ägarsamrådets uppgifter omfattar sammanfattningsvis beslut gällande:
• Ändring av bolagsordningen
• Ändring av bolagets verksamhet
• Ändring av aktiekapital
• Ändring av ägardirektiv
• Vinstutdelning
• Investeringar och lån större än 20 mkr per investering/lån eller
maximalt 50 mkr per år
• Avtal som väsentligt avviker från ägardirektiven
• Kapitaltillskott
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Styrelsen:
Styrelsen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB har sitt säte i Karlskrona och
består av fem ledamöter och två suppleanter. Stena Line utser tre av dessa
ledamöter och en suppleant. Kommunen utser två ledamöter och en
suppleant. Karlskrona kommun utser ordföranden i styrelsen och Stena Line
utser VD för bolaget. Styrelsen kommer att utses vid en extra bolagsstämma.
”Nya” Karlskrona Stuveri AB träffar ett 20-årigt hamnavtal, ett
lokalhyresavtal och ett stuveriavtal med Stena Lines rederi, Stena Line
Scandinavia AB, på samma nivåer som gäller idag. Ersättningarna enligt
avtalen indexregleras till del enligt konsumentprisindex.
”Nya” Karlskrona Stuveri AB träffar dessutom ett administrativt avtal med
Stena Line för att administrera, leda och utveckla bolaget samt svara för den
löpande förvaltningen och rapporteringar.
I det administrativa avtalet anges också att ”nya” Karlskrona Stuveri AB
årligen ska satsa 3 mkr på turistinformation om Karlskrona kommun i bland
annat Polen och Tyskland med syftet att öka turistflödet till Karlskrona.
Vidtagna åtgärder och utfall ska regelbundet redovisas för
ägarsamrådet. ”Nya” Karlskrona Stuveri AB kan säga upp avtalet i denna del
om de vidtagna marknadsåtgärderna visat sig inte ha gett annat än ringa
effekt. Avstämning av detta sker efter 5 år.
I aktieägaravtalet som även omfattar ägardirektiven anges att ”nya”
Karlskrona Stuveri AB över tiden ska generera ett ekonomiskt överskott
motsvarande minst 2 mkr per år.
Avtalet anger också de förutsättningar som gäller bland annat avseende pris
vid utköp av någon av parterna från bolaget i de fall någon av parterna vill
sälja sin aktiepost eller om Stena Line lägger ner sin färjeverksamhet i
Karlskrona.
I avtalet anges också att parterna ska möjliggöra utlåning av medel till ”nya”
Karlskrona Stuveri AB. Parterna går i borgen motsvarande sin andel av
ägandet i bolaget för de skulder som bolaget har hos endera part.
Framtida investeringar och underhåll av hamnytor, kajer och byggnader
hanteras inom ”nya” Karlskrona Stuveri AB.
Samarbete med andra hamnar
Samarbetet mellan Karlskrona kommun genom Stuveriaktiebolaget och
Karlshamn hamn bör utvecklas med gemensamma målsättningar, profilering
av hamnarna och utvecklingsstrategi.
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Vinsten är att hamnarna gemensamt utgör en större aktör med tillsammans
större resurser och ett bredare utbud med flexibla lösningar. Karlskronas
styrka som en geografiskt attraktivt belägen hamn för Ro-Pax och Ro-Ro
utveckling måste utgöra en av grunderna i samarbetet. Ett samägt bolag med
Stena Line är i detta sammanhang en stark tillgång för alla parter. Stena Line
är positivt inställda till ett samarbete med Karlshamn. Ett samarbete stärker
regionens transportutveckling markant på nationell nivå, i enlighet med
hamnstrategiutredningens intentioner.
Hamnarna kan tillsammans skapa en starkare profil i södra Östersjön och
bildar en större och starkare nod i såväl nord-sydliga som öst-västliga
prioriterade EU-stråk för transporter.
Gdynia hamn har ett stort antal reguljära linjer över hela världen. Med en
effektiv marknadsföring och information bör denna möjlighet komma
Karlskrona till godo. Det finns även utvecklingsmöjligheter med andra
hamnar i Baltikum och den Ryska Kaliningradregionen.
Övrigt
Det aktuella projektet Motorways of the Sea omfattar bland annat
landanslutning för elektrifiering av färjorna vid kajläge och kommer att
genomföras inom ”nya” Karlskrona Stuveri AB´s hamnområde. Bidragen
från EU påverkas ej av den nya bolagsbildningen.
I Karlskrona Stuveri AB är för närvarande 13 personer anställda.
Anställningarna påverkas inte till sitt innehåll av att kommunen säljer delar
av aktierna i bolaget. De anställda är organiserade inom Svenska
Transportarbetareförbundet, avdelning 2. MBL-förhandling avseende
föreslagen förändring kommer att genomförs 7 maj 2010.
Stor vikt läggs vid hållbar utveckling och i aktieägaravtalet anges att parterna
är ense om att verksamheten inom det samägda bolaget ska bedrivas på ett
sätt som är förenligt med krav på hållbar utveckling.
Betonas bör vidare att färjehamnen även efter ”bildandet” av det samägda
bolaget kommer att vara en allmän hamn, det vill säga öppen för andra
rederier och linjer på en icke diskriminerande grund. Detta gäller såväl
hamn- och kajytor som passagerarytor i teminalbyggnaderna.
LOU (lagen om offentlig upphandling) gäller inte för delägt bolag, men
allmänna regler om affärsmässighet och konkurrensutsättning fastställs i
ägardirektiven. Offentlighetsprincipen kommer inte heller att gälla för det
delägda bolaget, eftersom kommunen inte kommer att ha ett bestämmande
inflytande över bolaget.
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Handlingsoffentlighet kommer i och med kommunens minoritetsägande inte
att gälla för ”nya” Karlskrona Stuveri AB.
Kommunens policies, riktlinjer och handlingsplaner för Karlskrona Stuveri
AB upphör att gälla i och med försäljningen av aktierna i bolaget. Detta
gäller t ex ekonomi- och verksamhetsstyrning, informationspolicy,
trafiksäkerhetspolicy.
En sammanfattande riskanalys bifogas i bilaga 9.
Aktieförsäljningen föreslås ske den 1 juli 2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 126,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna bildandet av ett med Stena Line samägt bolag för hamn- och
stuveriverksamheten inom terminalområdet på Verkö, vilket innefattar beslut
enligt punkt 1-17 nedan:
1. Karlskrona Kommun köper samtliga aktier i Karlskrona Stuveri AB av
AB Karlskrona Moderbolag till ett belopp av 1.450.000 kr och
motsvarande direktiv ges till AB Karlskrona Moderbolag att sälja
aktierna,
2. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:25 till ett
belopp av 1.800.000 kr enligt köpeavtal bilaga 3 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
3. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:272 till ett
belopp av 600.000 kr enligt köpeavtal bilaga 4 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
4. Karlskrona kommun ger direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB
att sälja byggnaderna inom hamnområdet och överlåta tomrätterna till
Karlskrona kommun till ett belopp av 32.894.470 kr enligt bilaga 5,
5. Karlskrona kommun försäljer dels fastigheten Verkö 3:273 dels del av
Verkö 3:25 och Verkö 3:272 till ett belopp av 152.798.079 kr enligt
bilaga 6 till Karlskrona Stuveri AB att regleras in i annan av Stuveriet
tillhörig fastighet inom terminalområdet och motsvarande direktiv ges
till Karlskrona Stuveri AB att köpa fastigheterna,
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6. överlåtelsen av fastigheterna från Karlskrona kommun till Karlskrona
Stuveri AB finansieras genom upprättande av en revers mellan
Karlskrona kommun och Karlskrona Stuveri AB,
7. Karlskrona kommun lämnar aktieägartillskott till Karlskona Stuveri AB
på maximalt 152.291.279 kr,
8. Karlskrona kommun ger direktiv till Karlskrona Stuveri AB att lösa in
befintlig revers till Karlskrona kommun,
9. aktieägartillskottet finansieras genom upptagande av lån om maximalt
152.291.279 kr,
10. Karlskrona Kommun försäljer 51 procent av aktierna i Karlskrona
Stuveri AB till SLP Stena Line Treasury AB till ett belopp av
127.500.000 kr,
11. fastställande av aktieägaravtalet mellan Karlskrona kommun och SLP
Stena Line Treasury AB,
12. fastställande av aktieöverlåtelseavtal mellan Karlskrona kommun och
SLP Stena Line Treasury AB,
13. fastställande av bolagsordningen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB,
14. bevilja ett lån om maximalt 7 mkr för bolagets behov av rörelsekapital
för de första två verksamhetsåren,
15. återkomma med förslag på 2 representanter från Karlskrona kommun till
ägarsamrådet och vid bolagsstämman i det ”nya” Karlskrona Stuveri AB
varvid uppdraget för, av kommunfullmäktige, tidigare utsett ägarombud
med ersättare i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen för
aktierna,
16. återkomma med förslag på ordförande, en ledamot och en suppleant i
styrelsen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB, varvid uppdraget för, av
kommunfullmäktige, tidigare valda styrelseledamöter och
styrelseordförande i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen
för aktierna, samt
17. kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att i övrigt underteckna
handlingar för att fullfölja ärendet i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut.
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Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (S) överlämnar en skrivelse daterad 27 maj 2010, samt
yrkar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett
förslag om en försäljning av Verköhamnen till ett helägt kommunalt bolag.
Günter Dessin (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Mats Johansson (S) yrkar bifall på Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Tommy Olsson (KD), Richard
Jomshof (SD), Ann-Louise Trulsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Percy Blom (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar bifall
på Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Lars
Hildingssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Lars Hildingssons
ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster mot 31 nej-röster och 4
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bildandet av ett med Stena Line samägt bolag för hamn- och
stuveriverksamheten inom terminalområdet på Verkö, vilket innefattar beslut
enligt punkt 1-17 nedan:
1.

Karlskrona Kommun köper samtliga aktier i Karlskrona Stuveri AB av
AB Karlskrona Moderbolag till ett belopp av 1.450.000 kr och
motsvarande direktiv ges till AB Karlskrona Moderbolag att sälja
aktierna,
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2. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:25 till ett
belopp av 1.800.000 kr enligt köpeavtal bilaga 3 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
3. Karlskrona kommun försäljer del av fastigheten Verkö 3:272 till ett
belopp av 600.000 kr enligt köpeavtal bilaga 4 till Karlskrona Stuveri
AB och motsvarande direktiv ges till Karlskrona Stuveri AB att köpa
fastigheten,
4. Karlskrona kommun ger direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB
att sälja byggnaderna inom hamnområdet och överlåta tomrätterna till
Karlskrona kommun till ett belopp av 32.894.470 kr enligt bilaga 5,
5. Karlskrona kommun försäljer dels fastigheten Verkö 3:273 dels del av
Verkö 3:25 och Verkö 3:272 till ett belopp av 152.798.079 kr enligt
bilaga 6 till Karlskrona Stuveri AB att regleras in i annan av Stuveriet
tillhörig fastighet inom terminalområdet och motsvarande direktiv ges
till Karlskrona Stuveri AB att köpa fastigheterna,
6. överlåtelsen av fastigheterna från Karlskrona kommun till Karlskrona
Stuveri AB finansieras genom upprättande av en revers mellan
Karlskrona kommun och Karlskrona Stuveri AB,
7. Karlskrona kommun lämnar aktieägartillskott till Karlskona Stuveri AB
på maximalt 152.291.279 kr,
8. Karlskrona kommun ger direktiv till Karlskrona Stuveri AB att lösa in
befintlig revers till Karlskrona kommun,
9. aktieägartillskottet finansieras genom upptagande av lån om maximalt
152.291.279 kr,
10. Karlskrona Kommun försäljer 51 procent av aktierna i Karlskrona
Stuveri AB till SLP Stena Line Treasury AB till ett belopp av
127.500.000 kr,
11. fastställande av aktieägaravtalet mellan Karlskrona kommun och SLP
Stena Line Treasury AB,
12. fastställande av aktieöverlåtelseavtal mellan Karlskrona kommun och
SLP Stena Line Treasury AB,
13. fastställande av bolagsordningen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB, forts
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14. bevilja ett lån om maximalt 7 mkr för bolagets behov av rörelsekapital
för de första två verksamhetsåren,
15. återkomma med förslag på 2 representanter från Karlskrona kommun till
ägarsamrådet och vid bolagsstämman i det ”nya” Karlskrona Stuveri AB
varvid uppdraget för, av kommunfullmäktige, tidigare utsett ägarombud
med ersättare i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen för
aktierna,
16. återkomma med förslag på ordförande, en ledamot och en suppleant i
styrelsen för ”nya” Karlskrona Stuveri AB, varvid uppdraget för, av
kommunfullmäktige, tidigare valda styrelseledamöter och
styrelseordförande i Karlskrona Stuveri AB upphör per tillträdesdagen
för aktierna, samt
17. kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att i övrigt underteckna
handlingar för att fullfölja ärendet i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut.
________
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§ 79
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Tekniska nämnden föreslår att det planerade nya gruppboendet i Backabo
för funktionshindrade ska byggas i kommunal regi och därmed inrymmas
inom den beslutade (alternativt utökade) investeringsbudgeten. Förslaget
från tekniska förvaltningen innebar däremot att projektet i stället skulle
upphandlas och genomföras i extern regi, för att inte behöva belasta det
tillgängliga investeringsutrymmet. Lokalerna skulle sedan förhyras av
kommunen via ett 20-årigt avtal med hyresvärden.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att ett byggande i egen regi
långsiktigt alltid är det billigaste alternativet för kommunen. Nuvarande
fastställda finansiella målsättning om en begränsning av det årliga
investeringsutrymmet till motsvarande avskrivningarnas storlek bidrar
samtidigt till att reducera kommunens handlingsfrihet i förhållande till de
omfattande olika investeringsbehov som redovisas i nuläget. Ett alternativ
till att kunna tillmötesgå dessa investeringsbehov är då att i enstaka fall låta
vissa projekt uppföras i extern regi. Det planerade gruppboendet i Backabo
är då ett exempel på ett mycket angeläget projekt, som skulle kunna bli
föremål för just en sådan hantering. Det finns dessutom aktörer som redan
visat intresse för att vilja åta sig detta uppdrag. Som jämförelse kan nämnas
att tidigare behandlat ”nytt boende i Inglatorp för (psykiskt)
funktionshindrade” däremot bedömdes ej kunna väcka något intresse hos
externa entreprenörer, varför en byggnation i kommunal regi ansågs som
mest realistisk.
Kommunledningsförvaltningen avråder samtidigt från alternativet att utöka
den tillgängliga investeringsramen för år 2010 (och eventuellt också 2011),
så att ett utrymme skapas för ytterligare investeringar. En sådan lösning
skulle nämligen innebära att målsättningen om att ett eventuellt positivt
resultat för kommunen (för åren 2010/2011) ska användas för att amortera
på kommunens befintliga låneskuld inte tillämpas fullt ut.
Kommunledningsförvaltningen gör också bedömningen att det inte är
möjligt att omprioritera inom den tillgängliga investeringsramen, så att
nödvändigt utrymme skapas för investeringen på Backabo.
En sådan omprioritering skulle nämligen bara få som konsekvens att andra
angelägna investeringsprojekt (inom t.ex. Förskole- och skollokaler)
tvingades senareläggas eller rent av att utgå helt ur planeringen. Forts

27 maj 2010

40

§ 79 forts
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Görs trots allt ändå bedömningen att projektet ska byggas i kommunal regi,
bör ärendets behandling i stället överlämnas till kommande budgetberedning
för åren 2011 – 2013 (2015 för Investeringsplanen). Budgetberedningen får
då en möjlighet att göra en helhetsbedömning och en avvägning över tiden,
där detta projekt kan ställas i relation till alla andra angelägna projekt som
konkurrerar om det tillgängliga och begränsade investeringsutrymmet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 127,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela tekniska förvaltningen investeringstillstånd för nytt
gruppboende i Backabo för funktionshindrade,
2. att finansiera ovan beslutade bygge genom att omfördela
investeringsutrymmet för ombyggnad av rådhuset, samt
3. att de för boendet tillkommande drift- och lokalkostnaderna ska inrymmas
inom de för handikappnämnden tilldelade budgetrammarna för år 2011 och
framåt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2010.154.295

§ 80
Finansiering och Investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april beslutades att bevilja
tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset.
I samband med beslut om investeringstillståndet så togs, med hänvisning till
att Domstolsverket tecknar ett avtal om att finansiera investeringen på 6 år,
även beslut om att investeringen ska finansieras genom nyupplåning. I och
med att beslut om nyupplåning tas ska detta godkännas av
kommunfullmäktige.
Efter kommunstyrelsens beslut så har även inkomna anbud kunnat värderas
och investeringen kommer att överskrida de 20 miljoner som ursprungligen
söktes. Den totala investeringsutgiften beräknas nu, inkl byggherrekostnader
och poster för oförutsett att uppgå till strax under 30 miljoner kronor.
Diskussion förs med nu med Domstolsverket om myndigheten fortfarande
står kvar vid att teckna nytt hyresavtal baserat på den faktiska
investeringsutgiften.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 128,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
när av bägge parter undertecknat avtal med domstolsverket kan uppvisas,
samt
2. att investeringsutgiften, maximalt 28 000 000 kr finansieras genom
nyupplåning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2010.141.042

§ 81
Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 23 april 2010 lämnat revisionsberättelse
för år 2009. Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet
som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer
även verksamheten i kommuners företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen har i uppdrag att bedöma om kommunens verksamhet sköts på
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.
Vi kan konstatera att kommunen arbetar vidare med sina planer, riktlinjer,
mål och utvärdering av måluppfyllelse i önskad riktning. De finansiella
målen uppfylls endast vad gäller investeringar. Arbetet med att se över
verksamhetsmålen måste fortsätta, då de fortfarande otillfredsställande.
Eftersom resultatet för 2009 är negativt innebär detta att det grundläggande
kravet, ekonomi i balans, inte är uppfyllt.
Revisionen riktar anmärkning mot utbildningsnämnden för bristande styrning
och ledning av verksamheten. Ett särskilt ansvar åvilar ordförande och vice
ordförande i nämnden. Vår anmärkning grundas på att utbildningsnämnden
borde varit mer aktiv i att vidta åtgärder tidigare under året och i större
omfattning. Utbildningsnämnden har därmed inte visat tillräcklig hörsamhet
till kommunfullmäktiges direktiv samt brustit i sin styrning.
Revisionen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet,
samt
2. att godkänna revisionsberättelsen.
Forts
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§ 81 forts
Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för att ge utbildningsnämnden
möjlighet att lämna en förklaring, samt att kommunfullmäktige därefter ta
ställning.
Christina Mattisson (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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§ 82
Årsredovisning för år 2009 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 68, godkänt
bokslutet för år 2009 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 23 april 2010 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2009 godkänns av fullmäktige då den upprättats i
enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Yrkanden
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för att behandlas samtidigt som
ärende § 81.
Christina Mattisson (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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2010.157.311

§ 83
Rättelse av att-sats kommunfullmäktige §54, investeringstillstånd
broförnyelse
Vid kommunfullmäktige den 22 april 2010 §§ 54, behandlas tekniska
nämndens ärende beträffande investeringstillstånd broförnyelse.
När detta ärende skrevs fram till kommunstyrelsen blev att-sats nr 2 felaktigt
skriven, och blandades ihop med ärende § 55 som handlade om förnyelse
gatubelysning.
Den felaktiga lydelsen på att-sats 2 är: ”att ge tekniska nämnden
investeringstillstånd avseende förnyelse gatubelysning med totalt
2 200 000 kr och att investeringsutgiften finansieras med dels de från 2009
års investeringsbudgets överförda medel, samt 700 000 kr från 2010 års
anslag gata/trafikverksamhet.”
Ärende §54, handlar om och avser broförnyelse, och ska då självklart lyda
”att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende broförnyelse med
totalt 2 200 000 kr och att investeringsutgiften finansieras med dels de från
2009 års investeringsbudgets överförda medel, samt 700 000 kr från 2010 års
anslag gata/trafikverksamhet.”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 136,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att att-sats 2 från kommunfullmäktige beslut den 22 april 2010 §§54 rättas
till att vara: att ge tekniska nämnden investeringstillstånd avseende
broförnyelse med totalt 2 200 000 kr och att investeringsutgiften finansieras
med dels de från 2009 års investeringsbudgets överförda medel, samt
700 000 kr från 2010 års anslag gata/trafikverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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2008.744.294

§ 84
Svar på motion om student bostäder.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, § 93
av Christina Mattisson (S). Förslaget är ge styrelsen för Karlskronahem AB i
uppdrag att planera för nyproduktion av studentbostäder för att täcka behovet
som uppstår då BTH flyttar sin huvudcampus till Karlskrona, samt att ge
miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram detaljplaner med
inriktning enligt ovan.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 65
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan motionen
skrevs har ett antal detaljplaneprojekt påbörjats samt i vissa fall
färdigställts i samarbete mellan de kommunala förvaltningarna och
Karlskronahem eller Kruthusen i syfte att möjliggöra studentboende. Just
den efterfrågade tomten vid Tullskolan har inte drivits, då
markförhållandena gör att ett bostadsprojekt på den tomten bedöms bli så
kostsamt att det inte är aktuellt för studentboende. Projekt som drivits till
sitt färdigställande, där det idag är möjligt att bygga studentbostäder är: Kv
Grenadjären (ca 119 lgh) A-huset Rosenfeldtsskolan (ca 70 lgh).
Pågående planarbete för studentbostäder i samarbete med Karlskronahem
är: Kv Skantze (ca 30 lgh), P- huset Pantarholmen (ca 30 lgh)
Kv Svanen på Saltö, inredda vindar, (ca 10 lgh).
Härutöver beräknas ett större antal vindar bl.a. på Trossö och Galgamarken
kunna byggas om för att rymma studentbostäder. Samtliga kommunala
förvaltningar och Karlskronahem arbetar aktivt för att finna nya möjligheter
till att rymma bostäder för studenter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 130,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Görans Svensson (M) och Kent Lewén (FP) yttrar sig.
Karl-Gösta Svenson (M) informerar om att på ekonomi- och utvecklings AU
den 15 juni 2010 kommer det att göras en redovisning på antal
studentlägenheter som finns att tillgå.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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2009.78.512

§ 85
Svar på medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra
Smedjegatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
februari 2009, § 26 av Lars Bylander. Förslaget är att gatan enkelriktas
från Skeppsbrokajen till korsningen Norra Smedjegatan/Vittusgatan.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 mars 2010, § 32 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver om konsekvenserna som enkelriktningar för
med sig. Detta är en ståndpunkt som nämnden fortfarande står fast vid.
Generellt sett innebär enkelriktningar ökade körsträckor och minskad
tillgänglighet och med detta en högre miljöbelastning i form av ökade
utsläpp.
Nämnden anser att förslagsställaren har rätt i att inga fler trafikmätningar
behöver göras för att klargöra trafiksituationen på berörda gator på Trossö.
Norra delen av Drottninggatan trafikeras av upp till 5 600 fordon/dygn (år
2004), Norra Smedjegatan trafikeras av 5 800 fordon/dygn (år 2005), Östra
Hamngatan trafikeras av 5 200 fordon/dygn, Landbrogatan trafikeras av
8 200 fordon/dygn och Borgmästarekajen trafikeras av 13 700 fordon/dygn.
Borgmästaregatans norra del är gågata och trafikmängden på denna är
försumbar. Siffrorna ovan indikerar på att det finns tre gator som hanterar
jämnstora flöden på östra Trossö medan det finns två gator på västra Trossö
som hanterar drygt 30 % högre trafikflöden än gatorna i öster.
Att som förslagsställaren föreslår omdirigera trafik från Norra Smedjegatan
till andra gator på Trossö förefaller i dagsläget inte som särskilt effektivt,
snarare är det så man riskerar att skapa problem på andra gator.
Drottninggatan har redan idag lika mycket bilar som Norra Smedjegatan och
i likhet med Norra Smedjegatan kantas stora delar av Drottninggatan av
bostäder. Drottninggatan är mycket riktigt bredare än Norra Smedjegatan och
kan ur den synvinkeln kanske tåla mer trafik, men till Drottninggatans
nackdel är att den är belagd med smågatsten som orsaker mer buller än vad
asfalt gör. Att omdirigera trafiken till Östra Hamngatan innebär väsentligt
ökad körsträcka för bilar som har sin destination på centrala Trossö. Östra
Hamngatan i sig tål mer trafik och här är fördelen att det inte finns så mycket
bostäder längs vägen. Men för att ta sig till sin målpunkt på centrala Trossö
måste man köra på till exempel Kyrkogatan som kantas av bostäder och som
redan idag har ungefär samma trafikmängd som Norra Smedjegatan. Forts
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§ 85 forts
Svar på medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra
Smedjegatan.
Med detta blir det ganska tydligt att om man flyttar över trafik från Norra
Smedjegatan till Drottninggatan eller Östra Hamngatan uppstår nya problem
med högre trafikflöden, som i sig ger mer problem än de på Norra
Smedjegatan, på andra gator på östra Trossö. Att som förslagsställaren
föreslår att omdirigera trafik till Borgmästaregatan är inte möjligt eftersom
Borgmästaregatan numera är gågata.
I dag är det dock, särskilt i högtrafiktid, vissa problem med att svänga
vänster ut från Norra Smedjegatan till Skeppsbrokajen. Men i och med de
nya byggplanerna som finns för Skeppsbrokajen kommer väganslutningarna
till Skeppsbrokajen att ses över. Detta kommer inte med säkerhet att avlasta
Norra Smedjegatans norra del från trafik, men intentionen är att det ska bli
lättare att komma ut, både för biltrafik och gång- och cykeltrafik, på
Skeppsbrokajen från anslutande gator från söder.
Den största potentialen i att avlasta Norra Smedjegatan är att öppna Norra
Kungsgatan mellan Östra Vittusgatan och Österleden. Detta kan dock inte bli
verklighet så länge busshållplatserna finns kvar på Kungsplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 131,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2005.440.870

§ 86
Svar på medborgarförslag om en levande stadsmiljö och att knyta
Wämöparksområdet till staden.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti
2005, §§ 106 av Irene Knutsson. Förslaget är att bygga en gångbana/
strandpromenad från befintliga båthamnen till Krutviken, att Krutviken
omvandlas till en samlingspunkt för lokalt hantverk och konstnärer och att ett
kallbadhus anläggs utmed den sträckan, samt att bryggarberget bebyggs med
bostäder.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 71 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslagsställarens
huvudsakliga ambitioner stämmer väl överens med den utveckling som
bl.a. föreslås i samrådsförslaget till ”Översiktsplan 2030”. Det ligger helt i
översiktsplanens linje att försöka få de olika stadsdelarna att ”sitta ihop” på
ett bättre sätt än idag, och att göra miljöerna mellan dem så
fotgängarvänliga som möjligt. Att förbättra promenadvägen från centrum
till Vämöparken vore därför högst önskvärt. I översiktsplanen föreslås
också området kring Hattholmen/oljehamnen få en annan användning. I
det arbetet ligger fokus på mer publika ytor, sjöliv och urban rekreation.
Även detta helt i linje med medborgarförslaget. Att anlägga ett kallbadhus
längs promenaden kring Bryggarberget skulle passa väl in i de
ambitionerna, och bedöms förenligt med kommunens idéer. Tanken blir
ytterligare intressant då det på bergets sydvästra hörn redan tidigare har
funnits ett kallbadhus, vilket också är upphovet till gatans namn
”Saltsjöbadsvägen”. Användandet av Krutviken som samlingspunkt är
dock en fråga som kommunen inte råder över, då tomten är i privat ägo,
och byggnaden är riven. Vad som uppförs där och med vilken användning
är till stor del upp till fastighetsägaren. Den önskade funktionen borde
dock kunna lösas inne i Vämöparken om lokal initiativkraft finnes. Till
parkens hundraårsjubileum föreslås ett bullerplank för att göra parken ännu
mer attraktiv. Att ytterligare bebygga Bryggareberget mer än den relativt
försiktiga byggnation som föreslås i ”Översiktsplan 2030” bedöms inte
lämpligt, då det skulle påverka stora natur- och kulturintressen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 132,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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2007.553.214

§ 87
Svar på medborgarförslag om att upphäva detaljplanen för kv Axel 1,
Gasverkstomten.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, §§ 151 av Tanja Rebel. Förslaget är att upphäva detaljplanen för kv
Axel 1, Gasverkstomten.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 66 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har
under många år arbetat aktivt för att få till stånd en byggnation av ett hotell
på den aktuella fastigheten. En sådan byggnation är inom kort färdigställd.
Den pågående byggnationen är helt förenlig med den detaljplan som gäller
för området. Detaljplanen och påföljande bygglov har tillkommit i god
demokratisk ordning. Bygglovet har därutöver även varit föremål för
överprövning, och sedermera vunnit laga kraft. Frågor om stigande
havsvatten och markföroreningar har hanterats i enlighet med gällande
riktlinjer och regelverk.
Då byggnation enligt detaljplanen är nära ett färdigställande, och denna
byggnation bedöms mycket positiv för Karlskrona, ser
samhällsbyggnadsförvaltningen inga skäl att upphäva detaljplanen enligt
förslagsställarens önskemål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 133,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Sofia Bothorp (MP) och José Espinoza (MP) deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2008.139.820

§ 88
Svar på medborgarförslag om att anlägga nöjespark i dagens oljehamn.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, §§ 4 av Joachim Nilsson. Förslaget är att anlägga nöjespark i dagens
oljehamn, samt till viss del i klättrande upp på bryggareberget.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 mars 2010, § 64 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i förslaget till ny
översiktsplan föreslås den f.d. oljehamnen utvecklas till en ny stadsdel i
Karlskrona. Den framtida användningen är i dagsläget inte fastlagd. En av de
huvudsakliga inriktningarna är att området ska utvecklas till en
funktionsblandad grön stadsdel med intressanta inslag av marina verksamheter
och rekreationsytor. Ett effektivt ianspråkstagande av marken fodrar
förändringar i infrastrukturen och förmodligen relativt kraftiga saneringsåtgärder
av markföroreningar. Stadsdelen bör för att uppnå en fungerande
exploateringsekonomi blanda fria rekreationsytor med mer högvärdig
markanvändning i form av bebyggelse. I de delar bostäder kan prövas är det ett
intressant inslag. Detta bedöms dock främst fungera i form av flytande
byggnader i vattnet utmed Saltsjöbadsvägen nedanför Bryggarberget. I övrigt
kan byggnader för främst marin verksamhet och annan mer publik verksamhet
samt eventuellt kontorsbebyggelse vara tänkbara inslag. Önskan att få en så
publik användning av området som möjligt i form av ytor för urban rekreation
bedöms vara förenligt med idén om nöjespark. Detta skulle kunna prövas i
någon del av området, under förutsättning att ett bärkraftigt sådant förslag förs
fram av någon intressent.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 134,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2009.756.841

§ 89
Svar på medborgarförslag om att producera vykort, affisch med flygfoto
över Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, §§ 194 av Peter Öjeskog. Förslaget är att producera vykort, stora som
små, samt stor affisch över Trossö/centrala Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 14 april 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att turismen är i dagsläget världens snabbaste växande
”industri”. Karlskrona är med sin fantastiska historia, världsarv, läge och
invånare en riktig stor turistpärla. Karlskronas utveckling som turiststad
hänger mycket på hur vi kan paketera och sälja och skapa möjligheter för alla
att uppleva Karlskrona. I detta arbete är medborgarna i Karlskrona kommun
oerhört viktiga.
Vad gäller produktion av vykort och affischer så har vi i dagsläget inga
planer på att erbjuda sådana under sommarsäsongen 2010. Fokus ligger just
nu på att utöka och profilera Karlskronas besöksmål och världsarv, samt att
satsa på konferens och gruppmarknaden och ett utökat samarbete med Stena
Line, med alla de enorma möjligheter som öppnas i och med det samarbetet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 maj 2010, § 135,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

27 maj 2010

Aktern

53

2010.281.611

§ 90
Svar på interpellation om ärende i barn- och ungdomsnämnden kallat
”redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/ nyckeltalskolområdena”
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående ärende i barnoch ungdomsnämnden, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 30 april 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___________

23 juni 2010

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni
2010.
§ 91

Avsägelser.

§ 92

Kommunala val.

§ 93

Anmälningsärenden.

§ 94

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 95

Svar angående anmärkning mot utbildningsnämnden.

§ 96

Beslut om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden.

§ 97

Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

§ 98

Årsredovisning år 2009 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.

§ 99

Delårsrapport per den 30 april 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.

§ 100 Komplettering av ärende avs. Uppföljning per den 28 februari 2010; ytterligare
sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar
§ 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
§ 102 Investering i ett nytt biblioteksdatasystem.
§ 103 Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl.
§ 104 Begäran om investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten M/F Axel.
§ 105 Ansvarsfrihet för 2009 för styrelsen för samordningsförbundet i Blekinge.
§ 106 Svar medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i korsningen
Sunnavägen- Valhallavägen.
§ 107 Svar på interpellation om ärende i barn- och utbildningsnämnden kallat ”redovisning
av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltal- skolområdena”.
§ 108 Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete
och redovisning i barn- och ungdomsnämnden.
§ 109 Ordförandes sommarhälsning.
_____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 23 juni 2010, kl.08.30-12.00, kl 13.15-17.10

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S)
Eva- Marie Malmgren (S) jäv § 95-96
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson
Ingrid Trossmark (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S) kl 08.30- 17.00 §§ 91-101
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 08.30- kl 17.00 §§ 91-101
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S) kl 10.30-17.10 §§ 99-109
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S) kl 10.30-17.10 §§ 99-109
Eva-Britt Dahlström (S) kl 10.30-17.00 §§ 99-109
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M) kl 10.30-17.10 §§ 99-109
Sophia Ahlin (M)
Rune Andersson (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Emma B Henning (M) jäv § 95-96 kl 08.30- 17.00
98-101
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M) jäv §§ 95-96
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD) jäv §§ 95-96
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Glenn Thörnström (SD) kl 08.30-17.00 §§ 92-101
Kurt Petersson (SD)
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Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C) kl 08.30-17.00 §§ 92-101
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Jan Johansson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP) kl 09.15-17.00 § 98-109
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Rikard Jönsson (S)
Per-Anders Nygård (S) kl 08.30-11.30 §§ 91-98
Ulla Ohlsson (S) kl 08.30-11.30 §§ 91-98
Birger Wernersson (S) kl 08.30-11.30 §§ 91-98
Sven Wallfors (M) kl 08.30-11.30 §§ 91-98
Birgitta Gamelius (M)
Roland Löfvenberg (M)
Bengt Lindström (M)
Anders Ovander (M) §§ 95-96
Ulf Danielsson (M) §§ 95-96
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP) kl 08.30-17.00 §§ 91-101
Lena Hjorth (FP) kl 17.00-17.10 §§ 102-106
Inger Åkesson (KD)
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Per-Anders Nygård (S) kl 11.30-17.00 §§ 99-101
Ulla Ohlsson (S) kl 11.30-17.00 §§ 99-101
Birger Wernersson (S) kl 11.30-17.10 §§ 99-106
Anders Ovander (M) §§ 91-94, 97-106
Bengt Fröberg (M)
Ulf Danielsson (M) §§ §§ 91-94, 97-106
Sven Wallfors (M) kl 11.30-17.10 §§ 99-106
Nicole Carlbäck (FP)
Peter Christensen (FP)
Lena Hjorth (FP) kl 08.30-17.00 §§ 91-101
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Karl-Anders Holmkvist (C) kl 08.30-17.00
§§ 91-101
Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Katarina Lindell

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M) och Magnus Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Onsdagen den 30 juni 2010, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 91-106
Katarina Lindell

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot…………………………………………………….
Jan-Åke Nordin

Justeringsledamot………………………………………………
Magnus Johansson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 juni 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§ 91
Avsägelser av kommunala uppdrag
Glenn Thörnström (SD) har i skrivelse daterad 25 maj 2010 avsagt sig
uppdraget ersättare i kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
_____
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Kommunala uppdrag
De valda
Berörd nämnd/stiftelse
Informationsenheten
Akten

7

2010.48.102

§ 92
Kommunala val
Efter förslag från valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (S)
utser kommunfullmäktige till och med den 31 december 2010 följande:
Ombildande Karlskrona Stuveri AB
Styrelsen
Ordförande: Kent Lewén (FP)
Ledamot: Lars Hildingsson (S)
Ersättare: Tommy Olsson (KD)
Ägarsamråd
Karl-Gösta Svenson (M)
Christina Mattisson (S)
_____

23 juni 2010

Aktern

1999.325.214

§ 93
Anmälningsärende.
Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-01, dnr 402-1626-10,
detaljplan för del av kv Stuart på Trossö (Stuart 4) i Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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Akterna

2010.383.030
2010.377.106

§ 94
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Motion om arbete åt alla, av Lena Ryge (S).
2. Medborgarförslag om uppmaning till officiell och allmän flaggning inför
Karlskronas födelsedag (Värdsarvsdagen) 10:e augusti, av Roy Johansson
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Utbildningsnämnden
Revisionen
Ekonomienheten
Akten

10

2010.141.042

§ 95
Svar angående anmärkning mot utbildningsnämnden
Mats Nilsson, revisionens ordförande redovisar motivering till revisorernas
ställningstagande angående anmärkning mot utbildningsnämnden.
”Vi riktar anmärkning mot utbildningsnämnden för bristande styrning och
ledning av verksamheten. Ett särskilt ansvar åvilar ordförande och vice
ordförande i nämnden. Vår anmärkning grundas på att utbildningsnämnden
borde varit mera aktiv i att vidta åtgärder tidigare under året och i större
omfattning. Utbildningsnämnden har därmed inte visat tillräcklig hörsamhet
till kommunfullmäktiges direktiv samt brustit i sin styrning.
Kommunfullmäktiges presidium har lämnat svar angående anmärkning mot
utbildningsnämnden. Mot bakgrund av vad som framkommit av
anmärkningar i revisionsberättelsen och den inhämtade förklaringen från
utbildningsnämnden riktas även från kommunfullmäktig en anmärkning mot
utbildningsnämndens ledamöter för 2009.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Yrkande
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till
kommunfullmäktiges presidiums ställningstagande.
Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ställningstagandet angående anmärkning mot
utbildningsnämnden.
Jäv
Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Eva-Marie Malmgren (S),
Emma B Henning (M) samt Richard Jomshof (SD) anmäler jäv och deltar
inte i ärendet.
____

23 juni 2010

Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

2010.141.042

§ 96
Beslut om ansvarsfrihet för utbildningsnämnden.
Mats Nilsson, revisionens ordförande tillstyrker ansvarsfrihet för
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
utbildningsnämnden ansvarsfrihet.
Jäv
Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Eva-Marie Malmgren (S),
Emma B Henning (M) samt Richard Jomshof (SD) anmäler jäv och deltar
inte i ärendet.
____
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Samtliga nämnder
Samtliga styrelser
Revisionen
Akten

12

2010.141.042

§ 97
Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
Revisionen har med skrivelse den 23 april 2010 lämnat revisionsberättelse
för år 2009. Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet
som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer
även verksamheten i kommuners företag.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen har i uppdrag att bedöma om kommunens verksamhet sköts på
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.
Revisionen kan konstatera att kommunen arbetar vidare med sina planer,
riktlinjer, mål och utvärdering av måluppfyllelse i önskad riktning. De
finansiella mål uppfylls endast vad gäller investeringar. Arbetat med att se
över verksamhetsmålen måste fortsätta, då det fortfarande är otillfredsställande. Eftersom resultatet för 2009 är negativt innebär detta att det
grundläggande kravet, ekonomi i balans, inte är uppfyllt.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.
______

23 juni 2010

Ekonomienheten
Samtliga nämnder/styrelser
Akten

13

2010.141.042

§ 98
Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 mars 2010, § 68, godkänt
bokslutet för år 2009 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 23 april 2010 tillstyrkt att årsredovisningen
för år 2009 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med
kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar att Karlskrona kommuns årsredovisning för år
2009 godkänns.
Christina Mattisson (S), Kent Lewén (FP), Camilla Brunsberg (M), Mats
Lindbom (C) Jan Lennartsson (M), Ingrid Hermansson (C), Ann-Louise
Trulsson (M) samt Angela Sandström (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2009.
______

23 juni 2010
Kommunstyrelsen
Akten

14

2010.189.042

§ 99
Delårsrapport per den 30 april 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Efter årets första fyra månader uppvisar Karlskrona kommun en prognos som
innebär att helårsresultatet totalt sett väntas uppvisa ett kraftigt överskott om
totalt plus 45,7 mkr. Detta är en avvikelse med plus 23,1 mkr från den av
fullmäktige beslutade budgeten om 22,6 mkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har alternativt förslå förändringar för
verksamhetens mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall
för helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och
att dessa redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31
augusti 2010
3. att överföra 100 000 kr från barn- och ungdomsnämndens
investeringsreserv för inventarier vid utbyggd barnomsorg till
kommunstyrelsen (serviceförvaltningen).
4. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2010
Yrkanden
Karl-Gösta Svenson (M) yrkar återremiss för att ärendet fullt ut bli ordentligt
berett innan beslut fattas i fullmäktige.
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till Karl-Göstas
Svensons återremissyrkande.
Bo Löfgren (FP), Ann-Louise Trulsson (M) samt Patrik Hansson (S) yttrar
sig.
forts

23 juni 2010

§ 99 forts
Delårsrapport per den 30 april 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten
Akten

2010.189.042

§ 100
Komplettering av ärendet avs. Uppföljning per den 28 februari 2010;
ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar.
Vid kommunfullmäktiges behandling den 22 april 2010 (§53) av
uppföljningen per den 28 februari beslöts att återremittera ärendet för
kompletterande beredning av särskilt tilläggsyrkande om ytterligare 300
sommarjobb i år till gymnasieungdomar.
Kommunledningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har därför nu
utrett möjligheterna att tillskapa ytterligare ferieplatser – utöver redan
befintliga och tillsatta 200 platser - för ungdomar som gått ut första
eller andra året inom gymnasieskolan. Arbetsmarknadsenhetens
inventering visar på en möjlighet att snabbt ordna ytterligare 50 sådana
platser på olika håll i kommunen. Det totala antalet skulle därmed
komma att uppgå till 250 platser. Denna senaste utökning kräver då i
sin tur ökade ekonomiska resurser för dels löner m.m. till ungdomarna,
dels visst tillkommande administrativt stöd (främst lönehantering).
Sammantaget beräknas merkostnaden till 630 tkr.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
är det medel som gäller. Nämnderna ska därmed anpassa sin
verksamhet till tillgängliga medel alternativt föreslå förändringar av
befintliga mål för verksamheten,
2. att samtidigt uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
3. att dessutom bevilja kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om 630 tkr
för att kunna utöka antalet ferieplatser för gymnasieungdomar
sommaren 2010 med ytterligare 50,
4. att täcka denna merkostnad med en motsvarande omdisponering av
medel från kommunfullmäktiges anslag för oförutsett i Budget 2010,
samt
5. att i övrigt godkänna uppföljningen per den 28 februari 2010. Forts
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§ 100 forts
Komplettering av ärendet avs. Uppföljning per den 28 februari 2010;
ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

18

2010.337.041

§ 101
Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budgetdirektiven 2011
och planer 2012-2013 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budgetdirektiv för
tillväxt, trygghet & valfrihet i ett grönare Karlskrona 2011-2013” som
innehåller 4 stycken att-satser.
2. Socialdemokraternas och vänsterpartiets, ” ny inriktning för
möjligheternas Karlskrona”, socialdemokraternas och
vänsterpartiets förslag till budgetdirektiv för 2011-2013.
Sverigedemokraternas budgetramar 2011-2013 ”En återupprättad
välfärd” har skickats ut innan kommunfullmäktiges sammanträde den
23 juni 2010.
Yrkande
Karl-Gösta Svenson (M), Kent Lewén (FP), Mats Lindbom (C), Sofia
Bothorp (MP), Jan Johansson (KD), Inga Lill Siggelsten Blum (KD), AnnLouise Trulsson (M), Carl-Göran Svensson (M), Jan Lennartsson (M),
Camilla Brunsberg (M), Magnus Larsson (C), Maria Persson (C) samt Bo
Löfgren (FP) yrkar bifall till Femklöverns = moderaternas, folkpartiets,
kristdemokraternas, centerpartiets och miljöpartiets budgetdirektiv för 20112013
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Günter Dessin (V) yrkar bifall
till Socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetdirektiv för 2011-2013.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetramar
2011-2013 ”En återupprättad välfärd”
Chatarina Holmberg (S) yttrar sig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 150, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till ramförändringar och
koncernövergripande mål för åren 2011 – 2013 enligt skrivelsen
”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare Karlskrona”,
forts
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§ 101 forts
Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
2. att samtidigt fastställa föreslagna nya budgetramar för nämnder och
finansiella poster för åren 2011 – 2013 enligt bifogad särskild
sammanställning,
3. att dessutom tillstyrka förslaget till nya investeringsramar för åren
2011- 2015 enligt bifogat investeringssammandrag, samt
4. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och
vidta de åtgärder som framkommer i skrivelsen ”Tillväxt, trygghet och
valfrihet i ett grönare Karlskrona”.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på vilket förslag som skall bli motförslag till
kommunstyrelsens förslag. Socialdemokraternas och vänsterpartiets
budgetdirektiv för 2011-2013 mot Sverigedemokraternas budgetramar 20112013 och finner att socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetdirektiv
för 2011-2013 blir motförslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsen förslag mot
socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag på budgetdirektiv och finner
att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Christina Mattissons
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster mot 31 nej-röster, 5 avstår och 5
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (S), Christina Mattisson (S), Rosita Persson (S),
Claes-Urban Persson (S), Patrik Hansson (S), Eva Strömqvist (S), Eva-Marie
Malmgren (S), Jan-Anders Lindfors (S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S),
Ingrid Trossmark (S), Lisbeth Bengtsson (S), Mats Fagerlund (S), Magnus
Johansson (S), Ali Abu-Iseifan (S), Angela Sandström (S), Bo Andersson
(S), Mats Johansson (S), Rikard Jönsson (S), Anders Persson (S), Chatarina
Holmberg (S), Oscar Dyberg (S), Gerthie Olsson (S), Roland Andreasson
(S), Ann-Charlotte Svensson (S), Ewa Lengstedt (S), Birgitta Möller (S),
Sune Johansson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Günter Dessin (V) samt Ulf
Hansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Forts
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§ 101 forts
Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till ramförändringar och
koncernövergripande mål för åren 2011 – 2013 enligt skrivelsen
”Tillväxt, trygghet och valfrihet i ett grönare Karlskrona”,
2. att samtidigt fastställa föreslagna nya budgetramar för nämnder och
finansiella poster för åren 2011 – 2013 enligt bifogad särskild
sammanställning,
3. att dessutom tillstyrka förslaget till nya investeringsramar för åren
2011- 2015 enligt bifogat investeringssammandrag, samt
4. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra de uppdrag och
vidta de åtgärder som framkommer i skrivelsen ”Tillväxt, trygghet och
valfrihet i ett grönare Karlskrona”.
_____
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Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.331.880

§ 102
Investering i ett nytt biblioteksdatasystem
Bibliotekens nuvarande system (OPAC) för tillgång via nätet till
bibliotekets olika tjänster är föråldrat och behöver snarast ersättas med
ett nytt och modernt system med helt andra möjligheter jämfört med
idag. Redan under nästa år kommer befintligt system att stängas ner och
fortsatt underhåll kommer inte att ske.
Avsikten är att det nya systemet ska upphandlas gemensamt inom
samverkansorganet Länsbibliotek Sydost – främst i syfte att kunna
erhålla ett förmånligt inköpspris men även för att söka uppnå vissa
samordningsvinster för de inblandade kommunerna. Den initiala
investeringskostnaden har preliminärt bedömts till ca 300 tkr för
Karlskronas del. Detta belopp kan då inte rymmas inom kulturnämndens årliga investeringsram för inventarier. Förutom årliga
kapitalkostnader kommer investeringen även att medföra vissa ökade
driftkostnader i övrigt. Sammantaget kan merkostnaden uppskattas till
något hundratal tusen kronor (per helår).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kulturnämndens investeringsram för inventarier i Budget
2011 med 300 tkr för anskaffning av ett nytt biblioteksdatasystem för
webbtjänster,
2. att finansiera denna utökning genom en motsvarande reducering av
kommunstyrelsens särskilda investeringsreserv i Budget 2011, samt
3. att de tillkommande drift- och kapitalkostnaderna förutsätts
inrymmas inom de budgetramar som tilldelas kulturnämnden för åren
2011 – 2013.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

22

2009.669.214

§ 103
Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde 12 maj 2010, § 159
beslutat att godkänna och överlämna rubricerad detaljplan till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl har varit utställd för granskning
från den 29 januari 2010 till den 26 februari 2010. kungörelse om utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpress
fredagen den 29 januari 2010. detaljplanens syfte är pröva möjligheten att
uppföra ny bostadsbebyggelse i tre till sju våningar genom komplettering och
omvandling av befintlig stadsdel. Ett särskilt boende för äldre, senior- och
trygghetsboende samt service för äldre boende för äldre boende i stadsdelen
avses inrymmas i nybyggnaderna. Planen medger även användning för
kontor, handel och vård. Lyckebyvägen, som har avlastas genom tillkomsten
av Järavägen, skiftar karaktär från trafikled till stadsgata. Korsningen med
riksvägen byggs om till cirkulationsplats. Trafikstörda lägen på båda sidor
Lyckebyvägen kan tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Planen anpassas
tillbefintlig bostadsbebyggelse inom Vedeby lunds gård och skyddsbestämmelser införs för byggnaderna och gårdsmiljön som helhet. En ny tomt
för verksamhet tillskapas mot Stationsvägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplan för del av Vedebylund 1:1, upprättad i december 2009
och reviderad i april 2010-05-18, samt
2. att godkänna ställningstagande om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

23 juni 2010

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

23

2010.304.559

§ 104
Begäran om investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten
M/F Axel
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 april 2010, § 37, beslutat
hemställa hos kommunstyrelsen om investeringstillstånd för inköp av
skärgårdsbåten M/F Axel, samt att omfördela 3 600 000 kronor från
kommunstyrelsens investeringsreserv till inköp och renovering av
skärgårdsbåten M/F Axel.
Köpeskillingen har stämts av med Affärsverken till att vara
2 000 000 kronor. Inför säsongen 2011 kommer M/F Axel att behöver
genomgå en omfattande renovering och upprustning till en bedömd kostnad
av 1 600 000 kronor.
Bakgrunden till förvärvet och renoveringen är den upphandling av
skärgårdstrafiken som Blekingetrafiken genomför under våren 2010.
I upphandlingen villkoras att skärgårdsbåten M/F Axel specifikt ska trafikera
rutten mellan Trossö och Nättraby. För att möjliggöra för Affärsverken att
lämna anbud under neutrala förutsättningar, lika som för andra anbudsgivare,
överlåts M/F Axel i kommunal förvaltnings ägo.
I upphandlingsunderlaget anges också att båten kommer att genomgå en
omfattande renovering med bland annat byte av motor, backslag och drivlina,
byte av tak och diverse annan mindre upprustning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 153, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten M/F Axel,
samt
2. att omfördela 3 600 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv
till inköp och renovering av skärgårdsbåten M/F Axel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

23 juni 2010

Samordningsförbundet i Blekinge Län
Akten

2008.087.106

§ 105
Ansvarsfrihet för 2009 för styrelsen för Samordningsförbundet i
Blekinge län.
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har till Karlskrona
kommun – i sin egenskap av en av förbundsmedlemmarna – för prövning
och ställningstagande översänt dels upprättad årsredovisning för år 2009,
dels de valda revisorernas revisionsberättelse för samma år.
Samordningsförbundet, som bildades under slutat av år 2006, är rent
juridiskt ett kommunalförbund och därmed en fristående juridisk person.
Förbundets uppgift är att bedriva finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan de deltagande aktörerna. Det främsta syftet
med verksamheten är att de deltagande enskilda individerna ska uppnå,
förbättra eller återställa den egna förmågan till förvärvsarbete med
utgångspunkt från en effektiv resursanvändning.
Av förbundets senaste årsredovisning framkommer bl.a. att verksamheten
under år 2009 med råge har bedrivits inom de tillgängliga ekonomiska
ramarna. Planerade projekt har samtidigt till största delen kunnat
genomföras och med tillfredsställande resultat. Utfallet och resultaten
under år 2009 har därmed även lagt en bra bas för 2010 års planerade
verksamhet.
I den översända revisionsberättelsen föreslår sedan de valda revisorerna
dels att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2009, dels att den
upprättade årsredovisningen för samma år godkänns. I revisionsberättelsen
gör revisorerna dock ett påpekande om att förbundsstyrelsen bör sträva
efter att tydligare redogöra för hur målen för god ekonomisk hushållning
har uppnåtts. Av kommentarerna i årsredovisningen framkommer
samtidigt att förbundet har för avsikt att för år 2010 sätta upp ännu
tydligare mål för vad man betraktar som en god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 154, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
ansvarsfrihet för år 2009, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2009 upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten

25

2009.761.512

§ 106
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen- Valhallavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, § 194 av Ulf Sejlert. Förslaget är att föreslagit att parkeringsplatserna
utanför affärerna (en frukt- och grönsaksaffär, en blomsteraffär, en kiosk
samt en fastighet med tapetserarverksamhet) i anslutning till korsningen
Valhallavägen – Sunnavägen tas bort samt att kommunen ser till så att
trafikanterna följer gällande parkeringsförbud i området. Vidare föreslås att
hastigheten sänks till 30 km/tim i och kring korsningen.
Tekniska nämnden har i beslut den 28 april 2010, § 46 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har mätt trafiken på
Valhallavägen ca 20 meter väster om Sunnavägen (år 2008). Trafikmängden
under mätperioden var då ca 5 600 fordon/dygn och medelhastigheten 23
km/tim. 1 % av fordonen körde fortare än tillåtna 50 km/tim. På Sunnavägen
är närmaste mätning gjord ca 100 meter norr om korsningen (år 2008).
Trafikmängden var då ca 5 200 fordon per dygn och medelhastigheten 26
km/tim. 2 % av fordonen körde fortare än 50 km/tim.
När det gäller förslaget om sänkt hastighet anser nämnden att i
dagsläget är det inte motiverat att sänka hastigheten i korsningen.
Ramböll håller på att göra en trafiknätsanalys i Karlskrona och när den är
färdig kommer troligen en mer generell hastighetsöversyn att påbörjas. Det
kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om ändrade hastigheter tills detta
arbete är klart.
Parkeringsplatserna som förslagsställaren vill ta bort ligger på kvartersmark
och förändringar här måste därför ske i samråd med fastighetsägaren. In- och
utfart till parkeringarna sker nära korsningen och före utfart på Sunnavägen
måste trafiken passera gång- och cykelbanan som därmed riskerar att bli
blockerad.
Nämnden delar förslagsställarens uppfattning om att
trafiksituationen inte är optimal samtidigt som det är rimligt att anta att
kundparkeringarna är viktiga för näringsidkarna.
besökare till affärerna. Även dessa platser ligger på kvartersmark.
Forts

23 juni 2010
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§ 106 forts
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen- Valhallavägen.
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen-Valhallavägen.
De parkeringsplatser som finns bakom affärerna och som förslagsställaren
hänvisar till som alternativ uppställningsplats är, enligt skyltning,
reserverade för besökare till Wämö Center och kan således inte användas av
När det gäller felparkerade bilar kan nämnden konstatera att
kommunens parkeringsvakter vid flera tillfällen har varit i området och
bötfällt bilar, bland annat på cykel- och gångbanor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010 §§ 155 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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2010.281.611

§ 107
Svar på interpellation om ärende i barn- och ungdomsnämnden kallat
”redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltalskolområdena”.
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående ärende i barnoch ungdomsnämnden, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 30 april 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet.
_____

23 juni 2010
2010.299.611

§ 108
Svar på interpellation om den politiska hantering av antimobbningsgruppens arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens
arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden, av Eva-Britt
Dahlström (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har med skrivelse den 14 juni 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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§ 109
Ordförandes sommarhälsning.
Ordföranden önskar ledamöter, tjänstemän, journalister och tjänstemän en
trevlig sommar.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Peter Glimvall (M) önskar
ordförande med familj en trevlig sommar.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2010.
§ 110 Anmälningsärenden.
§ 111 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 112 Godkännande av grönstrukturplanen för Karlskrona kommun.
§ 113 Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
§ 114 Delårsrapport per den 30 april 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 115 Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
§ 116 Medelesförvaltning för Karlskrona kommun.
§ 117 Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier och Internet i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
§ 118 Översyn av förbundsordning för Region Blekinge.
§ 119 Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken.
§ 120 Avsiktsförklaring om att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd för Landstinget
Blekinge och länets kommuner.
§ 121 Svar på motion om offentliga toaletter vid Kungsplan och i Rödeby.
§ 122 Svar på motion om utveckling av hamnverksamheten i Karlskrona.
§ 123 Svar medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i korsningen
Sunnavägen- Valhallavägen.
§ 124 Svar på medborgarförslag om offentliga toaletter i centrala Karlskrona.
§ 125 Svar på interpellation om ärende i barn- och utbildningsnämnden kallat ”redovisning
av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltal- skolområdena”.
§ 126 Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete
och redovisning i barn- och ungdomsnämnden.
_____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 26 augusti 2010, kl 13.00- 16.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

2

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Veronica Lathe (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Strömqvist (S) kl 14.55-15.55 §§ 114
Eva- Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Angela Sandström (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Annicka Engblom (M) kl 14.55-16.45 §§ 114-126
Karin Brunsberg (M)
Emma B Henning (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.00-16.35 §§ 110- del av 126
Ann-Louise Trulsson (M) kl 13.00-15.35 §§ 110- del av 114
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Richard Jomshof (SD) kl 13.00-16.40 §§ 110- del av 126
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Petersson (SD) kl 13.00-16.10 §§ 110- del av §§ 119
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Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP)
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Roger Poka (MP)
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Rosita Persson (S) kl 13.00-14.55 §§ 110-113, 115-126
Per-Anders Nygård (S)
Claes-Urban Persson (S)
Margita Landehag (S)
Birgitta Gamelius (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M) kl 13.00-14.55 §§ 110-113
Bengt Lindström (M)
Bengt Fröberg (M) kl 15.55-16.45 §§ 115-126
Ulla Berg (SD)
Bo Löfgren (FP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Lisbeth Bengtsson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Åke Håkansson (S)
Rosita Persson (S) kl 14.55-15.55 §§ 114
Mats Fagerlund (S)
Anders Ovander (M)
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-15.55 §§ 110-114
Ulf Danielsson (M)
Mats Fagerlund (M)
Sven Wallfors (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Peter Christensen (FP)
Lena Hjorth (FP)
Sören Lundh (KD)
José Espinoza (MP)
Karl-Anders Holmkvist (C)
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Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emma B Henning (M) och Ali Abu-Isefan (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 2 september 2010, kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 110-126
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot…………………………………………………….
Emma B Henning

Justeringsledamot………………………………………………
Ali Abu-Isefan
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 2 september 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Akterna

6

2005.480.214
2009.908.214
2010.200.214
2010.132.214
2010.256.700
2010.384.007

§ 110
Anmälningsärende.
1. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-04-13, dnr 402-1148-10,
detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14 i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-28, dnr 402-1889-10,
detaljplan för Hästkvarnen 7 i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-28, dnr 402-1890-10,
detaljplan för östra Nättraby 2:18 m fl, Nättraby i Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-08, dnr 402-1595-10,
detaljplan för Målaren 10, Mariedal i Karlskrona kommun.
5. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
Socialnämnden.
6. Revisionen, uppföljning av miljö- och byggnadsnämnd åtgärder efter JO:s
inspektion år 2009.
7. Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting, fullmäktiges val av
revisorer.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2010.391.312
2010.397.315
2010.411.409
2010.415.510
2010.421.730
2010.423.030
2010.424.052
2010.425.106
§ 111
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om förbättringsarbete på gång- och cykelvägar vid
badbryggan på Hasslö, Sandvik, av Sven-Erik Karlsson.
2. Medborgarförslag om att göra om husvagnsparkeringen mittemot
Hässlegårdens förskola till hyrbar husvagnsplats, av Andreas Krantz.
3. Medborgarförslag om gasolgrillar på allmän plats, av Filip Issal.
4. Medborgarförslag om att se över trafiksituationen i Lyckebyområdet, av
Per Thorngren.
5. Medborgarförslag om volontärer inom äldreomsorgen, av Ulla Thurbin.
6. Motion om att minimera ungdomsarbetslösheten, av Gunilla Ekelöf (FP)
7. Motion om kortare betalningstid till leverantörer, av Anna Ekström (FP)
8. Motion om att utveckla medborgardialogen med unga, av Bo Löfgren
(FP), Anna Ekström (FP) och Gunilla Ekelöf (FP).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge Län
Boverket
Kommunens anslagstavla
Akten

8

2008.843.210

§ 112
Godkännande av grönstrukturplan för Karlskrona kommun
Karlskrona kommun har med hjälp av konsultföretaget Mellanrum AB
tagit fram ett förslag till grönstrukturplan. Syftet med grönstrukturplanen
är att utgöra policy och underlag för beslut vid framtida planering i
kommunen. Strategin, ska användas (och har använts) som underlag för
kommunens översiktsplanering.
Grönstrukturplanen har varit föremål för remiss mellan den 29 september
2008 till den 3 november 2008. Under remisstiden har 32 synpunkter
inkommit. Härutöver har fyra särskilda gåturer med efterföljande
enkätundersökningar genomförts.
Handlingen har justerats efter inkomna yttranden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 167,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till Grönstrukturplan.
Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP) och Lars Hildingsson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Boverket
Kommunens anslagstavla
Akten

2008.953.212

§ 113
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun
Karlskrona kommun har unika möjligheter. Här finns stadsmässiga
kvaliteter i ett levande världsarv. Här finns mindre samhällen och
tätorter och här finns en levande landsbygd, från skärgården i söder
till skogsbygden i norr, med enskilda gårdar och mindre byar. Den
stora variationen av boendemiljöer och boendeformer är en tillgång,
som kan utvecklas ytterligare. I hela kommunen finns närhet till
såväl grönska som sjö eller hav.
För att utveckla Karlskrona som bostadsort behövs både
nybyggnation och förädling av befintliga områden, bostadsbestånd
och miljöer. Förslaget till översiktsplanen fokuserar på förtätning
och funktionsomvandling där befintlig infrastruktur och service
utnyttjas optimalt, naturligtvis med respekt för bevarande av
tätortsnära rekreationsområden och natur. Översiktsplanen är
vägledande för efterföljande beslut om kommunens mark- och
vattenanvändning och är därför ett viktigt strategiskt dokument.
Planen redovisar var och hur ny bebyggelse kan tillkomma samt en
stor mängd andra frågor som rör den fysiska planeringen.
Stadsmiljöfrågor, grönstruktur och vindkraft har tillmätts särskild
betydelse i planen och redovisas fördjupat i särskilda dokument.
Förutom nya bostadsområden pekas också markreserver ut för
verksamheter, service och andra samhällsviktiga funktioner.
Kommunen har de senaste åren ökat med ungefär 500 personer
årligen. En ökning som förväntas fortsätta vilket också är en
kommunal ambition. Översiktsplanen redovisar närmare 5000 nya
bostäder inom planperioden, allt ifrån flerbostadshus till
grupphusbebyggelse, radhus och villor. Om och när dessa kan
byggas beror framför allt på efterfrågan, och på intresse från
exploatörer och byggare av att satsa på nybyggnation. Genom de
förslag som finns i översiktsplanen skapas förutsättningar för en stor
variation i utbudet av attraktiva boendemiljöer samtidigt som ansvar
tas för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Forts
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§ 113 forts
Förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun
Nya bostäder och bebyggelsemiljöer ska hålla hög kvalitet och
uppfattas attraktiva samtidigt som det också ska finnas nyproducerat
boende till rimligt pris.
En strategi för Översiktsplan 2030 har presenterats för länsstyrelsen
och karlskronabor vid allmänna möten under våren 2009.
Översiktsplanen har varit föremål för samråd runt årsskiftet
2009/2010 med en turné runt om i kommunen och utställning under
senvåren 2010. Många värdefulla synpunkter har lämnats och ett
förslag till antagandehandling med revideringar lyfts till
kommunfullmäktige. Synpunkter och bemötande framgår av
samrådsredogörelse och utlåtande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun,
2. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen för Bastasjöområdet och skärgården.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (M), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP),
Kent Lewén (FP), Jan Lennartsson (M), Tommy Olsson (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (S) att texten på sidan 41 under rubriken
Skeppsbrokajen/ Handelshamn tredje stycket, ändras till följande;
Inom den södra delen av handelshamnen föreslås bebyggelse i fyra
till fem våningar med bostäder och andra funktioner. Gatunätet
föreslås vara obrutet för att bibehålla utsikten mot vattnet. Platser
kan tillskapas utmed kajen. I övrigt föreslås området även
fortsättningsvis användas för parkering, rekreation och evenemang,
samt som tillfällig tilläggsplats för större båtar.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Lars Hildingssons
ändringyrkande, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag på
övriga delar.
Richard Jomshof (SD) yrkar avslag på Lars Hildingssons
ändringsyrkande, samt yrkar att texten på sidan 38 under rubriken
Södra Saltö, första stycket, första meningen ändras till följande;
Södra Saltö föreslås vidareutvecklas till en ny stadsdel med
blandade funktioner och varierad bostadsbebyggelse samt en stark
Forts
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koppling till vattnet, samt att texten på sidan 40 under rubriken
Pottholmen, första stycket, andra meningen ändras till följande;
stadsdelen ska innehålla blandade funktioner med varierad
bostadsbebyggelse tillsammans med kontor och butiker.
Bo Löfgren (FP) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen även för
Lyckebyområdet (Kungsmarken, Backabo, Torskors, Spandelstorp,
Lösen, Verkö och Gullberna)
Carl- Göran Svensson (M) yrkar avslag på Richard Jomshofs
ändringsyrkande, samt yrkar bifall till Bo Löfgrens tilläggsyrkande.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till Bo Löfgrens tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Richard Jomshofs två ändringsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande proposition på Lars Hildingssons ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Bo Löfgrens tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Bo Löfgrens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta förslag till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun,
2. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen för Bastasjöområdet och skärgården,
samt
3. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen även för Lyckebyområdet
(Kungsmarken, Backabo, Torskors, Spandelstorp, Lösen, Verkö och
Gullberna).
_________

26 augusti 2010
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Samtliga styrelser
Ekonomienheten
Akten
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2010.189.042

§ 114
Delårsrapport per den 30 april 2010
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2010, §§ 99, beslutades
att återremittera ärendet – delårsrapport per den 30 april 2010 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Fördjupad beredning har skett beträffande äskanden om utökade
budgetramar från tekniska nämnden, handikappnämnden, miljö- och
byggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden. Fördjupad beredning
har, med anledning av prognostiserat underskott, också gjorts av
socialnämnden.
Av gällande regelverk, ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun” (KF 2008-12-18 § 176), framgår bl.a. att det endast i
undantagsfall skall förekomma ombudgeteringar, kompletterande
budgetering eller tilläggsanslag.
I samband med beredningen av delårsrapporten per 100430 har frågan om
undantagsfall kan anses föreligga särskilt prövats.
Barn- och ungdomsnämnden
En förändrad lagstiftning avseende fördelning av medel till fristående
respektive kommunala förskolor/skolor och komplexiteten kring drivandet
av kommunala skolor/förskolor med vikande elev/barnunderlag har ansetts
utgöra ett undantagsfall som föranleder att barn- och ungdomsnämnden
föreslås tillföras ytterligare 4,9 mnkr för 2010 års verksamhet.
Handikappnämnden
De kraftiga volymökningar som skett inom framförallt hemtjänst, personlig
assistans samt särskilt boende har ansetts utgöra undantagsfall och
handikappnämnden föreslås därför tillföras ytterligare 9,3 mnkr för 2010 års
verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden
Delar av tidigare genomfört resultatförbättrande utvecklingsprogram har
föranlett generella anpassningskrav på nämnder, som exempel kan nämnas
omställningsprogrammet. Miljö- och byggnadsnämnden har inte haft någon
personal som önskat ta del av detta program och har p.g.a. sin storlek
svårigheter att hantera detta inom befintliga ramar utan återverkningar på
årets planerade verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås därför
tillföras ytterligare 0,6 mnkr för 2010 års verksamhet.
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Delårsrapport per den 30 april 2010
Socialnämnden
Effekterna av finanskris och efterföljande lågkonjunktur har ansetts utgöra
undantagsfall och socialnämnden föreslås tillföras ytterligare 12 mnkr till
verksamheten ekonomiskt bistånd för år 2010.
Tekniska nämnden
Den mycket kalla och snörika vintern har ansetts utgöra ett undantagsfall
och tekniska nämnden föreslås tillföras ytterligare 4,0 mnkr för 2010 års
verksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har alternativt förslå förändringar för verksamhetens
mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och att dessa
redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31 augusti 2010
3. att tillföra ytterligare 4,9 mnkr till barn- och ungdomsnämnden, 9,3 mnkr
till handikappnämnden, 0,6 mnkr till miljö- och byggnadsnämnden, 12,0
mnkr till socialnämnden samt 4,0 mnkr till tekniska nämnden för år 2010
4. att höja budgeterat belopp för skatteintäkter/statsbidrag med totalt 30,8
mnkr
5. att uppdra åt budgetberedningen att särskilt belysa eventuella effekter av
ovanstående ombudgetering avseende beslutade budgetramar för perioden
2011-2013
6. att överföra 100 000 kr från barn- och ungdomsnämndens
investeringsreserv för inventarier vid utbyggd barnomsorg till
kommunstyrelsen (serviceförvaltningen).
7. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2010.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till att-sats 1-2, 4-7, samt yrkar att attsats 3 ändras till följande; att tillföra ytterligare 4,9 mnkr till barn- och
ungdomsnämnden, 9,3 mnkr till handikappnämnden, 0,6 mnkr till
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miljö- och byggnadsnämnden, 12,0 mnkr till socialnämnden
(socialbidragen), 5,0 ytterligare mnkr till socialnämnden (individ och
familjeomsorg) samt 4,0 mnkr till tekniska nämnden för år 2010, samt yrkar
att anslå ytterligare 0,2 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för att åter
öppna de öppna förskolorna i Nättraby, Jämjö, Rödeby och Trossö.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar bifall
till Christina Mattissons ändringyrkande på att- sats 3 och tilläggsyrkande.
Camilla Brunsberg (M), Ann-Louise Trulsson (M), Jan Lennartsson (M) och
Angela Sandström (S) yttrar sig
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till Christina Mattissons
ändringsyrkande.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons ändringsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt Christina
Mattissons förslag.
Därefter så ställer ordförande proposition på Christina Mattissons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Christina
Mattissons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har alternativt förslå förändringar för verksamhetens
mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans och att dessa
redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31 augusti 2010
3. att tillföra ytterligare 4,9 mnkr till barn- och ungdomsnämnden, 9,3 mnkr
till handikappnämnden, 0,6 mnkr till miljö- och byggnadsnämnden, 12,0
mnkr till socialnämnden (socialbidragen), 5,0 mnkr till socialnämnden
(individ och familjeomsorg) samt 4,0 mnkr till tekniska nämnden för år
2010,
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4. att höja budgeterat belopp för skatteintäkter/statsbidrag med totalt 30,8
mnkr
5. att uppdra åt budgetberedningen att särskilt belysa eventuella effekter av
ovanstående ombudgetering avseende beslutade budgetramar för perioden
2011-2013
6. att överföra 100 000 kr från barn- och ungdomsnämndens
investeringsreserv för inventarier vid utbyggd barnomsorg till
kommunstyrelsen (serviceförvaltningen),
7. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2010, samt
8. att anslå ytterligare 0,2 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för att åter
öppna de öppna förskolorna i Nättraby, Jämjö, Rödeby och Trossö.
__________

26 augusti 2010

Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten
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2010.364.004

§ 115
Gallrings och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Gallringsråd ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.
Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i vilken
ingår representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Riksarkivet. Nya uppdaterade och kompletterade råd för bevarande och
gallring av lednings- och stödprocesser har utkommit under våren 2010.
Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner och landsting/regioner
samt kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som skall gallras, dvs.
förstöras. Enligt Arkivlagen ska kommunens arkivmyndighet fatta beslut om
vilka allmänna handlingar som gallras (förstöras).
Kommunarkivarien har tagit fram en gallrings- och bevarandeplan för
lednings- och stödprocesser inom Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
SKL har under våren 2010 tagit fram råd hur man ska hantera sociala medier
och framhåller vikten av att kommunerna fattar gallrings- och
bevarandebeslut om sociala medier.
Kommunarkivarien har därför i gallrings- och bevarandeplanen för ledningsoch stödprocesser inom Karlskrona kommuns samlade verksamhet lagt till
hur sociala medier ska hanteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 170,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser
inom Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Ekonomienheten
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2010.229.107

§ 116
Medelsförvaltning för Karlskrona kommun
Enligt kommunallagen, kapitel 8 § 3, skall kommunfullmäktige meddela
närmare föreskrifter om medelsförvaltningen. Gällande föreskrift, finansiell
policy för Karlskrona kommun, är mer än 17 år gammal varför en ordentlig
genomlysning av finanshanteringen i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet genomförts. Även revisionen har, vid en granskning våren 2009,
påtalat behovet av att en ny finanspolicy tas fram. Arbetet har bedrivits i en
projektgrupp innehållande representanter från såväl Karlskrona kommun
som dess helägda aktiebolag. I samråd med företaget AGL har en total
kartläggning av finanshanteringen gjorts. Strategier för att bäst hantera
finansiella risker har belysts. Internbankens roll och organisation har
diskuterats och förslag på ny dokumentation avseende medelsförvaltningen
har framtagits.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2010, § 101, att remittera ärendet
till bolagsstyrelserna för att få in respektive helägda bolags yttrande innan
beslut fattas.
Yttrande har inkommit från Affärsverken Karlskrona AB, AB
Karlskronahem, samt Kruthusen Företagsfastigheter AB. Karlskrona Stuveri
AB har inte lämnat något yttrande med tanke på beslutad aktieförsäljning.
AB Arena Rosenholm Karlskrona har heller inte lämnat något yttrande,
detta beroende på avsaknad av lån. Bolaget har, i likhet med Karlskrona
Stuveri AB, endast en beviljad rörelsekredit. AB Karlskrona Moderbolag
anger i sitt yttrande att man inte har några synpunkter på förslaget till
finanspolicy.
Av förslaget till finanspolicy framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att
minst årligen eller vid behov ompröva finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna i kommunen och AB Karlskrona Moderbolag. Självklart skall i
samband med dessa omprövningar, frågan om styrningen fungerar på avsett
sätt och om ytterligare förändringar i rutiner och arbetssätt kan genomföras
för att optimera den samlade verksamhetens finansverksamhet, prövas.
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Medelsförvaltning för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 10 augusti 2010,
§ 171 för egen del beslutat
1. att fastställa finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun att gälla fr.o.m.
101001
2. att anpassning till de finansiella riktlinjerna avseende ränte- och
kapitalbindning ska ske successivt, dock senast 121231
3. att uppdra åt AB Karlskrona moderbolag att senast under december
månad år 2010 lämna förslag på finansiella riktlinjer för AB Karlskrona
moderbolag
4. att fastställa placeringsriktlinjer för Karlskrona kommuns stiftelse- och
donationsmedelsförvaltning att gälla fr.o.m. 101001
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 171,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa finanspolicy för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet att gälla fr.o.m. 101001,
2. att upphäva tidigare beslutad finansiell policy
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

26 augusti 2010
Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten
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2010.409.005

§ 117
Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier
och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet
Den digitala kommunikationen utvecklas allt snabbare och e-post, sociala
medier och Internet är
tillsammans med telefon viktiga arbetsredskap för medarbetare i Karlskrona
kommun.
Då kommunens tidigare policy som togs av fullmäktige 2002-06-19
(KS 2001.230.005) inte omfattar sociala medier behövs en uppdatering. De
förändringar som föreslås har godkänts av kommunens ledningsgrupp som
också kommer att uppdatera tillhörande riktlinjer för IT-användning.
Riktlinjerna innefattar också sociala medier.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 172,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna uppdateringen av Policy för användning av telefon, e-post,
sociala medier och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet,
2. att policyn ska gälla från 2010-10-01, samt
3. att policyn ersätter tidigare beslut från 2002-06-19.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

26 augusti 2010
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2010.921.106

§ 118
Översyn av förbundsordningen för Region Blekinge – Region Blekinge
2010.
Regionstyrelsen beslutade i november 2009 att inför mandatperioden 20112014 göra en översyn av den nuvarande förbundsordningen för
kommunalförbundet Region Blekinge. Ändringar och tillägg till
förbundsordningen ska föreslås av regionfullmäktige och ska beslutas av
varje medlems fullmäktige. Regionfullmäktige har vid sammanträde den 5
maj 2010 beslutat att ställa sig bakom bilagt förslag till ändrad
förbundsordning att gälla från 2011-01-01 samt att sända ut förslaget för
beslut i medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
Förslaget innebär att Region Blekinge fr o m 2011-01-01 inte längre
organiseras med ett förbundsfullmäktige utan övergår till ett
kommunalförbund enligt direktionsmodellen, där direktionen benämns
regionstyrelsen. Regionstyrelsen består av 23 ledamöter och 23 ersättare, där
Karlskrona kommun utser 6 ledamöter och 6 ersättare. Styrelsens
sammansättning ska återspegla det samlade resultatet i 2010 års kommunoch landstingsval i Blekinge. Styrelsen äger enligt kommunallagen frågan
om övrig politisk organisation, men i förbundsordningen skrivs in att ett
arbetsutskott och en arvodesberedning inrättas. För kommunalförbund med
förbundsdirektion innehåller kommunallagen vissa särbestämmelser som att
revisorerna i ett sådant förbund ska lämna revisionsberättelse till varje
medlems fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet.
Förslaget innehåller också vissa förändringar i skrivningarna kring
förbundets verksamhetsinriktning. Förbundets verksamhet omfattar
huvudsakligen verksamheter på regional nivå inom ett antal politikområden
som i förslagets beskrivning av förbundets uppgifter grupperats utifrån den
Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning. Innehållet i de olika politikområdena är i princip detsamma
som tidigare men skrivningarna har anpassats efter nu kända förutsättningar,
men också för att möta framtida förändringar. Detta innebär bl a att i ökad
utsträckning bevaka EU:s olika politikområden inför programperioden 20132020.
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Översyn av förbundsordningen för Region Blekinge – Region Blekinge
2010.
Ökad tyngd läggs också på innehållet i demokratifrågor och arbetsformer
genom organisering av arenor, där olika aktörer möts. Minst en gång per år
ska anordnas en Blekingedag, en regional utvecklingsdag för att stärka
medborgardialogen. Regionstyrelsens sammanträden är offentliga.
Som princip för förbundets basfinansiering gäller att ”medlemsavgiften
beräknas enligt skatteunderlagsprincipen genom framräkning av ett
promilletal av det definitiva taxeringsutfallet för kommunerna inkomståret
två år före det aktuella budgetåret”. I förhållande till nuvarande lydelse av
förbundsordningen lämnas således frågan utifrån vilket promilletal
medlemsavgiften ska beräknas öppen (i gällande förbundsordning anges
promilletalet till 0,27), liksom frågan hur och när detta promilletal fastställs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 173,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa det av regionfullmäktige översända förslaget till reviderad
förbundsordning för kommunalförbundet Region Blekinge att gälla från och
med 2011-01-01.
Richard Jomshof (SD) meddelar att Nils Johansson (SD), Ulla Berg (SD),
Alf Stålborg (SD), Per Henriksson (SD) och Kurt Petersson (SD) ej deltar i
beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Akten

22

2010.361.311

§ 119
Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 maj 2010, § 54, hemställt
att kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för
trappa Ristorgsbacken, samt att investeringsutgiften 2 000 000 kronor
finansieras ur 2008 års anslag för Vedebykrysset- Verkökrysset under
förutsättning att medfinansiering sker med 2 000 000 kronor från berörda
fastighetsägare.
Nämnden skriver att Gehl Architects från Köpenhamn involverades att
tillsammans med Karlskrona kommun utarbeta en stadsanalys, som utmynnade i
rapporten Strategi Karlskrona. Strategin syftar till att tillvarata och utveckla
kvaliteter samt stärka världsarvet genom att lyfta fram bebyggelse och den
offentliga miljön. I rapporten föreslås att stadsrummet Ristorgsbacken förses
med en vattentrappa. Nämnden bedömde byggkostnaden för vattentrappan
ca 6,5 mkr. Projektet ryms ej inom stadsmiljöprogrammet.
Utbyggnaden föreslås gemensamt finansieras av kommunen och berörda
fastighetsägare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen har tagit fram
förslag på utformning av den nedre delen av trappan med möjlighet att kunna
byggas till med vattentrappa i framtiden. Ur tillgänglighetssynpunkt är trappan
utformad med ramper.
Vidare omfattar förslaget ombyggnad av korsningen Borgmästaregatan och
Hantverkaregatan till torgyta likt korsningen mellan Borgmästaregatan och
Ronnebygatan. Detta skulle ge gågatan en bättre avslutning med en torgbildning
i början och slutet av gatan.
Tekniska förvaltningen har beräknat byggkostnaden till 4 mkr och med
50 % medfinansiering från berörda fastighetsägare blir kommunens
del 2 mkr.
Utbetalningar för projektet planeras till 1 mkr under september 2010 och
1,5 mkr under september och 1,5 mkr under oktober 2010 och erhållande av
bidrag från medfinansiärer under oktober med 2 mkr.
Forts
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§ 119 forts
Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken.
Årliga drift- och kapitalkostnader på 190 tkr täcks inom
gata/hamn/parkavdelningens budgetram.
Investeringen ska utföras på entreprenad och projektledning utförs i egen regi.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för
trappa Ristorgsbacken, samt att investeringsutgiften 2 000 000 kronor
finansieras ur 2008 års anslag för Vedebykrysset- Verkökrysset under
förutsättning,
2. att medfinansiering sker med 2 000 000 kronor från berörda
fastighetsägare.
Carl-Göran Svensson (M), Günter Dessin (V), Tommy Olsson (KD), Jan
Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP), Lars Hildingsson (S), Bo Löfgren
(FP), och Gerthie Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Landstinget Blekinge
2010.363.770
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
Kommunchef
Akten
§ 120
Avsiktsförklaring om att inrätta en gemensam Hjälpmedelsnämnd för
Landstinget Blekinge och länets kommuner.
I nuläget bedriver Landstinget Blekinge hjälpmedelsverksamhet med förråd i
Karlskrona. Där försörjs såväl landstinget som länets primärkommuner.
Frågeställningen har uppkommit om att landstinget och länets
primärkommuner kan bedriva hjälpmedelsverksamheten tillsammans.
I januari 2010 träffade landstingsdirektören och länets
kommunchefer/kommundirektörer en överenskommelse om att gemensamt
utreda och beskriva olika alternativa framtida organisationsformer för
hjälpmedelsverksamheten. Utredningen gjordes parallellt med
hemsjukvårdsutredningen av en arbetsgrupp med deltagare från kommunerna
och landstinget.
Arbetsgruppen föreslår i bilagda skrivelse från servicedirektören på
Landstinget Blekinge, bilaga 1, att en gemensam hjälpmedelsnämnd inrättas
fr o m 2011-01-01. Lagen om offentlig upphandling, LOU, har from
20100701 ändrats så att landstinget och länets kommuner, i alla fall under 3
år, kan upphandla hjälpmedel under en gemensam nämnd.
Hjälpmedelsnämnden föreslås placeras hos Landstinget Blekinge och
ansvara för utbud av produkter, tjänster, utbildning och sortiment. Däremot
föreslås att syn- och hörseltekniska hjälpmedel samt ortopediska hjälpmedel
inte ingår i hjälpmedelsnämndens produkter. Landstinget Blekinge föreslås
genom avtal tillhandahålla administrativt stöd och lokaler till
hjälpmedelsnämnden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 175,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd fr o m 2011-01-01 där
samtliga primärkommuner och landstinget i Blekinge ingår,
2. att besluta att nämndens placering är hos landstinget Blekinge, samt
3. att uppdra till landstingsdirektören och
kommuncheferna/kommundirektörerna att i samverkan utarbeta förslag på
reglemente och avtal gällande den gemensamma hjälpmedelsnämnden för
fastställande av respektive huvudman senast under oktober månad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Tekniska nämnden
Akten

25

2007.119.299

§ 121
Svar på motion om toaletter vid Kungsplan och i Rödeby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007, § 31 av
Glenn Törnström (SD). Förslaget är att offentliga toaletter omgående inrättas
vid busstorget Kungsplan och vid busstorget i Rödeby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 maj 2010, § 59, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan trafikkiosken stängdes
finns ingen offentlig toalett vid den centrala busstationen på Kungsplan. Dock
finns allmän toalett på järnvägsstationen ca 50 m från Kungsplan. Denna är
öppen huvuddelen av dygnet (vardagar 04:30-00:30, lördagar 05:30-00:30,
söndagar 06:30-00:30) och bör kunna fungera även för bussresenärerna.
Ett ytterligare önskemål finns om förbättrad tillgång till toalett vid
centrumhållplatsen som i sommar flyttas till Parkgatan. Tekniska förvaltningen
anser att den permanenta lösningen i detta läge får lösas i samband med
upprustningen av Hoglands Park och byggande av ny service-/café/scenbyggnad som ersättning till nuvarande Snäckan. Temporärt kan avtal
tecknas med Kronanhuset om nyttjande av befintlig toalett inom denna
anläggning.
Vad gäller busstorget i Rödeby finns en allmän toalett i före detta
kommunalkontoret, som ligger ca 70 m från torget. Denna är öppen 08:00-18:00
alla dagar i veckan. När lokalerna i övrigt är öppna finns ytterligare två toaletter
inne i byggnaden. Den ena av dessa byggs om till handikapptoalett. I övrigt är
inga allmänna toaletter för närvarande planerade i Rödeby.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 176,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

26

2009.434.550

§ 122
Svar på motion om utveckling av hamnverksamheten i Karlskrona.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 maj 2009, § 101 av
Lars Hildingsson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
återkomma med förslag till fullmäktige om en försäljning av Verköhamnen
till ett helägt kommunalt hamnbolag som får i uppdrag att på ett offensivt sätt
utveckla och förvalta hamnar och hamnområden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 21 juni 2010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att genom beslut den 27
maj 2010, § 78, beslutade kommunfullmäktige att bilda ett med Stena Line
samägt bolag för hamn- och stuveriverksamheten inom terminalområdet på
Verkö. Beslutet innebär att Stena Line förvärvat 51 % av aktierna i
Karlskrona Stuveri AB till vilket bolag kommunen försålt hamnytor och
byggnader inom Verkö terminalområde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Lars Hildingsson (S) och Karl-Gösta Svenson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

27

2009.761.512

§ 123
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen- Valhallavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 oktober
2009, § 194 av Ulf Sejlert. Förslaget är att föreslagit att parkeringsplatserna
utanför affärerna (en frukt- och grönsaksaffär, en blomsteraffär, en kiosk
samt en fastighet med tapetserarverksamhet) i anslutning till korsningen
Valhallavägen – Sunnavägen tas bort samt att kommunen ser till så att
trafikanterna följer gällande parkeringsförbud i området. Vidare föreslås att
hastigheten sänks till 30 km/tim i och kring korsningen.
Tekniska nämnden har i beslut den 28 april 2010, § 46 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har mätt trafiken på
Valhallavägen ca 20 meter väster om Sunnavägen (år 2008). Trafikmängden
under mätperioden var då ca 5 600 fordon/dygn och medelhastigheten 23
km/tim. 1 % av fordonen körde fortare än tillåtna 50 km/tim. På Sunnavägen
är närmaste mätning gjord ca 100 meter norr om korsningen (år 2008).
Trafikmängden var då ca 5 200 fordon per dygn och medelhastigheten 26
km/tim. 2 % av fordonen körde fortare än 50 km/tim.
När det gäller förslaget om sänkt hastighet anser nämnden att i
dagsläget är det inte motiverat att sänka hastigheten i korsningen.
Ramböll håller på att göra en trafiknätsanalys i Karlskrona och när den är
färdig kommer troligen en mer generell hastighetsöversyn att påbörjas. Det
kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om ändrade hastigheter tills detta
arbete är klart.
Parkeringsplatserna som förslagsställaren vill ta bort ligger på kvartersmark
och förändringar här måste därför ske i samråd med fastighetsägaren. In- och
utfart till parkeringarna sker nära korsningen och före utfart på Sunnavägen
måste trafiken passera gång- och cykelbanan som därmed riskerar att bli
blockerad.
Nämnden delar förslagsställarens uppfattning om att
trafiksituationen inte är optimal samtidigt som det är rimligt att anta att
kundparkeringarna är viktiga för näringsidkarna.
besökare till affärerna. Även dessa platser ligger på kvartersmark.
Forts
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§ 123 forts
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen- Valhallavägen.
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen-Valhallavägen.
De parkeringsplatser som finns bakom affärerna och som förslagsställaren
hänvisar till som alternativ uppställningsplats är, enligt skyltning,
reserverade för besökare till Wämö Center och kan således inte användas av
När det gäller felparkerade bilar kan nämnden konstatera att
kommunens parkeringsvakter vid flera tillfällen har varit i området och
bötfällt bilar, bland annat på cykel- och gångbanor.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 juni 2010 §§ 106 bordlagt
ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 juni 2010, § 155,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Teniska nämnden
Akten

29

2006.138.299

§ 124
Medborgarförslag om allmänna toaletter i centrala Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 30 mars
2006, § 24 av Micaela Persson, Petra Adolfsson och Emma Nordberg.
Förslaget är fler gratis toaletter bör hållas öppna kvällstid på Ronnebygatan.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 maj 20010, § 58 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de delar uppfattningen att de allmänna
toaletterna i centrala Karlskrona bör förbättras såväl till antal som till standard. I
samband med ombyggnaden av Hoglands Park kommer anläggande av
ytterligare toaletter att övervägas. Planeringen är att ersätta Snäckan med en ny
byggnad som kan innehålla bland annat denna funktion. En sådan
toalettanläggning skulle ligga på bekvämt avstånd för norra delen av centrum.
Dock kan man inte påräkna att anläggningen ska bli avgiftsfri.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 augusti 2010, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Akten

30

2010.281.611

§ 125
Svar på interpellation om ärende i barn- och ungdomsnämnden kallat
”redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltalskolområdena”.
Interpellation till kommunalrådet Kent Lewén (FP) angående ärende i barnoch ungdomsnämnden, av Patrik Hansson (S).
Kent Lewén (FP) har med skrivelse den 30 april 2010 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Kent Lewén (FP) och Patrik Hansson (S)
______
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Akten

31

2010.299.611

§ 126
Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens
arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden, av Eva-Britt
Dahlström (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har med skrivelse den 14 juni 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 juni § 108 att
bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ånyo bordlägga ärendet då interpellanten inte är närvarande.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
september 2010.
§ 127 Information om Finsam
§ 128 Anmälningsärenden.
§ 129 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 130 Ansökan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö.
§ 131 Stöd till allhall i Holmsjö.
§ 132 Begäran om utökad investeringsram för närvärmeanläggning i Nättraby.
§ 133 Investeringstillstånd avseende ombyggnad av kolfilter Karlskrona vattenverk.
§ 134 Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge Län.
§ 135 Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion med anledning
av nationell reform gällande nyanländas arbetsmarknadsetablering.
§ 136 Svar på motion om att låta biblioteken fungerar som demokratiska oaser.
§ 137 Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutveckling och
studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
§ 138 Svar på motion om vänortsplats.
§ 139 Svar på medborgarförslag om flaggning med EU-flagga.
§ 140 Svar på medborgarförslag om allmän flaggning på privilegiedagen/världsarvsdagen
den 10 augusti.
§ 141 Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete
och redovisning i barn- och ungdomsnämnden.
_____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
onsdagen den 23 september 2010, kl 13.00-14.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anders Persson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Oscar Dyberg (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Ewa Lengstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Rune Andersson (M)
Annicka Engblom (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Emma B Henning (M) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Ann-Louise Trulsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Petersson (SD)
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Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP) kl 13.50-14.25 §§ 135-141
Anna Ekström (FP) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Rosita Persson (S)
Birger Wernersson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Per-Anders Nygård (S)
Rikard Jönsson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-13.30 §§ 127
Roland Löfvenberg (M) kl 13.00-13.30 §§ 127
Sven Wallfors (M)
Ulla Berg (SD)
Peter Christensen (FP) kl 13.00-13.50 §§ 127-134
Nicole Carlbäck (FP)
Sören Lundh (KD) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
José Espinoza (MP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Eva Öhman (S)
Mats Fagerlund (S)
Margita Landehag (S)
Roland Löfvenberg (M) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Bengt Fröberg (M) kl 13.30-14.25 §§ 128-141
Karl-Gustaf Johansson (M)
Anders Ovander (M)
Bo Löfgren (FP)
Peter Christensen (FP) kl 13.50-14.25 §§ 135-141
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)

Tjänstemän

kommunchef Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Mikael Andersson (FP) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Palanderska gården, Drottninggatan 69, Karlskrona
Tisdagen den 5 oktober 2010, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 127-141
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot…………………………………………………….
Mikael Andersson

Justeringsledamot………………………………………………
Lena Ryge

23 september 2010 5

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 5 oktober 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 127
Information om Finsam
Föredragning av förbundschef Pernilla Kvist.
Information om bakgrund, generella förutsättningar, målgrupp,
Samordningsförbundets uppdrag och organisation.
__________
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Akterna

2008.186.214
2009.737.214
2010.335.840

§ 128
Anmälningsärende.
1. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-08-27, dnr 403-6083-09, beslut
med anledning av överklaganden avseende detaljplan för del av
Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen i Blekinge Län, beslut 2010-06-28, dnr 402-1890-10,
detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik i Karlskrona kommun.
3. Skrivelse från Sixten Svensson.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2010.444.512
2010.473.310

§ 129
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om hastighetssänkning samt införande av två
farthinder på Lingonvägen, av Christian Wenzel.
2. Motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum, Birger Wernersson
(S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

23 september 2010 9
Jämjö GoIF
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.402.821

§ 130
Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
Jämjö GoIF har inkommit med en anhållan om ett engångsbidrag om fem
Mkr för anläggande av en konstgräsplan i Jämjö. Planen är tänkt att anläggas
på befintlig gräsplan. Tanken är att föreningen genom konstgräsplanen ska
kunna bidra till utveckling av idrotten i den östra delen av Blekinge och
skapa större intresse för ett trivsamt boende i området.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens
ordförande att skriva fram ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2010, § 39,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att som ett engångsbidrag bevilja
Jämjö GoIF maximalt fem mkr till anläggandet av en konstgräsplan, med
grön miljövänlig granulat, i Jämjö under förutsättning att projektet kommer
att realiseras, att idrotts- och fritidsnämnden får tillgång till kostnadskalkyl
avseende anläggandet av en konstgräsplan i Jämjö från Jämjö GoIF, samt att
avtal upprättas mellan Jämjö GoIF och Karlskrona kommuns idrotts- och
fritidsnämnd, vilket skall godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden. Av
avtalet ska framgå att ekonomisk motprestation ska finnas från Jämjö GoIF
om minst två Mkr och skolors och föreningars tillgång till anläggningen ska
säkras.
Nämnden skriver att anläggandet av en konstgräsplan i östra delen av
Karlskrona kommun kan stärka idrotten och folkhälsan i området. Genom att
tillskapa en konstgräsplan gör man föreningen, intilliggande föreningar och
skolorna i området självförsörjande vad gäller ytor inte bara för fotboll utan
för skolidrott och andra idrotter och aktiviteter som kan komma att nyttja
planen året runt. Planen kan nyttjas för skolor, fritidsgård, handikapp- och
äldreverksamhet på dagtid.
Närheten till en anläggning är avgörande för nyttjandet varför den föreslagna
konstgräsplanen kan bidra till bättre hälsa, fler nyttjare och bättre idrottare i
Karlskrona. Dessutom minskar behovet av transporter vilket positivt
påverkar miljön.
Med en konstgräsplan minskar sårbarheten för föreningslivet och skolan då
denne kan nyttjas dagtid och kvällstid oavsett väder och inställda aktiviteter
kan reduceras. Föreningen kan sörja för att föreningarna och skolorna i östra
kommundelen får tillgång till planen. Forts
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§ 130 forts
Anhållan om bidrag till konstgräsplan i Jämjö
Föreningen ska själva arbeta med finansieringen och att skapa
medfinansiering och intäkter till anläggningen som de skriver i anhållan.
förvaltningen kan vid behov stödja föreningen vid ansökan av medel från
andra bidragsgivare. Dessa medel ska då avräknas från kommunbidraget.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av bidraget.
Bidraget kan endast användas till konstgräsplan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som ett engångsbidrag bevilja Jämjö GoIF maximalt fem mkr till
anläggandet av en konstgräsplan, med grön miljövänlig granulat, i Jämjö
under förutsättning att projektet kommer att realiseras,
2. att idrotts- och fritidsnämnden får tillgång till kostnadskalkyl avseende
anläggandet av en konstgräsplan i Jämjö från Jämjö GoIF.
3. att avtal upprättas mellan Jämjö GoIF och Karlskrona kommuns idrottsoch fritidsnämnd, vilket skall godkännas av Idrotts- och fritidsnämnden. Av
avtalet ska framgå att ekonomisk motprestation ska finnas från Jämjö GoIF
om minst två Mkr och skolors och föreningars tillgång till anläggningen ska
säkras,
4. att finansiera detta engångsbidrag med motsvarande uppräkning av
budgeterat belopp avseende realisationsvinster i budget 2010, samt
Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Allhall i Holmsjö ekonomiska förening
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2009.221.820

§ 131
Stöd till All-Hall i Holmsjö
Föreningen Allhall i Holmsjö Ekonomisk förening har för avsikt att bygga en
allaktivitetshall i anslutning till Holmsjö skola. Hallen ska vara utformad
som en fullmåtts idrottshall med läktare och därmed möjlighet att utöver
idrott bedriva en mångfald av aktiviteter åt i första hand bygdens och
kommunens invånare för att:
o Förbättra folkhälsan
o Ge skolan möjligheter till fysisk aktivitet
o Öka föreningsverksamheten och
o Stimulera tillväxten
Föreningen har enligt tidigare hemställan haft överläggningar med
Karlskrona kommun vilka genomförts och anhåller om bidrag till
anläggandet av en Allhall i Holmsjö. Idrotts- och fritidsförvaltningen har
därefter fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att skriva fram
ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2010, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att som ett engångsbidrag anvisa
maximalt 10 Mkr till Allhall i Holmsjö ekonomisk förening för anläggandet
av en allaktivitetshall i Holmsjö under förutsättning av att projektet kommer
att realiseras, samt att finansiera detta engångsbidrag med motsvarande
uppräkning av budgeterat belopp avseende realisationsvinster i budget 2010.
Nämnden skriver att föreningens initiativ ligger väl i linje med de 11
folkhälsomålen. Delaktigheten i samhällsutvecklingen tas till vara, invånarna
i området får lättare tillgång till faciliteter på nära håll, behovet av transporter
minskar vilket påverkar miljön positivt, den fysiska aktiviteten ges möjlighet
att öka för både ung och gammal som ges möjlighet att komma samman
vilket betyder mycket för hälsan och livslängden.
En placering av en allaktivitetshall intill Holmsjö skola kan gagna skolans
verksamhet genom att de får tillgång till en lokal för utökad verksamhet med
stöd av föreningar eller i egen regi. Aktiviteter kan anordnas både med
kulturell och idrottslig inriktning under skoldagen.
Hallen kan även avlasta intilliggande idrottsanläggningar och ge upphov till
start av ny verksamhet.
Forts
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§ 131 forts
Stöd till All-Hall i Holmsjö
Under icke skoltid kan hallen användas för pensionärsföreningar,
rehabverksamhet likväl som för enskilda kommunmedborgare.
Räddningstjänsten hyr idag in sig befintlig lokal och en större hall kan skapa
nya möjligheter till fysisk aktivitet för dem. Möjligheterna till att anordna
kulturella evenemang, konserter, teater och utställningar av olika slag, precis
som kommunen gör på egna anläggningar, kan göra att Holmsjös attraktivitet
ökar även i andra sammanhang.
Genom nya möjligheter till föreningsaktivitet kan kommunens norra delar
synliggöras genom arrangemang eller deltagande i tävlingar. Värdet av idrott
kan definieras av regional utveckling och upprustning, därtill också det
ekonomiska värdet och värdet för den omgivande miljön enligt bl.a. Sport
England, 1999, dvs. den generar intäkter för bl.a. mat och inköp åt orten. Det
i sin tur påverkar kommunens ekonomi positivt.
Att bygga en hall i Holmsjö kommer att kosta föreningen mellan 17 och 20
Mkr varför föreningen aktivt måste arbeta med ideella insatser,
bidragsansökningar och annan finansiering. Karlskrona kommun kan stödja
föreningen vid upprättandet av ansökningshandlingar.
Hallen placeras på mark som idag ägs av Karlskrona kommun och upplåts
genom ett tomträttsavtal.
Skriftligt avtal kommer att upprättas kring villkor för utbetalning av bidraget.
Bidraget kan endast användas till en allaktivitetshall enligt upprättade
skisser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som ett engångsbidrag anvisa maximalt 10 Mkr till Allhall i Holmsjö
ekonomisk förening för anläggandet av en allaktivitetshall i Holmsjö under
förutsättning av att projektet kommer att realiseras, samt
2. att finansiera detta engångsbidrag med motsvarande uppräkning av
budgeterat belopp avseende realisationsvinster i budget 2010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Affärsverken
Ekonomienheten
Akten

2010.447.370

§ 132
Begäran om utökad investeringsram för närvärmeanläggning
Nättraby.
Affärsverken har i skrivelse daterad den 3 augusti 2010 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att utöka bolagets investeringsram med
25 mkr för uppförande av en närvärmeanläggning i Nättraby, samt
att ge bolaget i uppdrag att återkomma med redovisning av projektet
när det färdigställts.
Affärsverken AB har enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-06-12
§ 101, att utreda och lägga fram förslag på byggnation av
närvärmeanläggning i Nättraby och Jämjö samhälle. Bolagets
styrelse tog 2010-06-18 beslut om att gå vidare till
kommunfullmäktige med begäran om utökad investeringsram för
närvärmeanläggning till Nättraby samhälle.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 187,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka bolagets investeringsram med 25 mkr för uppförande av
en närvärmeanläggning i Nättraby, samt
2. att ge bolaget i uppdrag att återkomma med redovisning av
projektet när det färdigställts.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.405.354

§ 133
Begäran om investeringstillstånd ombyggnad av kolfilter Karlskrona
Vattenverk
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 22 juni 2010, § 66 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för
ombyggnad av kolfilter, samt att investeringsutgiften på totalt 27,0 mkr
finansieras med 2,0 mkr i 2009 års investeringsbudget, 12,0 mkr i 2010 års
investeringsbudget, 5,0 mkr i 2011 års investeringsbudget, 1,0 mkr i 2012 års
investeringsbudget och ytterligare 7,0 mkr i 2011 års förslag till
investeringsbudget för ombyggnad av kolfilter.
Nämnden skriver att på Karlskrona vattenverk pågår om- och tillbyggnad av
ny luthantering, UV-filter, ny renvattenpumpstation, nytt ställverk med mera.
Detta beräknas vara klart i augusti månad 2010.
Tekniska förvaltningen planerar att nästa etapp med ombyggnad av kolfilter
startar efter sommaren 2010 för att ombyggnaderna skall parera med
Johannishusåsen. Totalkostnaden är beräknad till 27,0 mkr fördelad enligt
följande:
Bygg, mark 6 500 000:Maskin 11 000 000:El- och styr 2 500 000:VVS 2 000 000:Samordning 1 300 000:Byggherrekostnader,
Oförutsett mm 3 900 000:Totalkostnad 27 000 000:Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 16 augusti 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag i en attsats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av kolfilter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

2010.137.214

§ 134
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 augusti 2010, §
267 hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av
Karlskrona 6:24, Karlskrona, upprättad i juni 2010, samt att godkänna
ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen inte
bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Nämnden skriver att detaljplanen för del av Karlskrona 6:24 har varit utställd
för allmän granskning. Under utställningen fr o m den 21 maj t o m den 18
juni 2010 har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona
Kommun, stadsbiblioteket och Lyckeby bibliotek samt på Karlskrona
Kommuns webbplats: www.karlskrona.se. Utställningen har
annonserats i lokalpressen fredagen den 21 maj 2010.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ny handels- och
kontorsetablering inom den så kallade stadsträdgården i enlighet med
gällande översiktsplan. Avsikten är att skapa 10.000 kvm för
sällanköpshandel.
Detaljplanen kommer även att pröva möjligheten till ny avfart från E22 till
Österleden samt en cirkulationsplats i korsningen Gullbernavägen –
Lyckebyvägen.
Planområdet är beläget i Vedeby, ca 5,5 km norr om Karlskrona centrum,
och gränsar i norr till E22 och i öster till Österleden. I söder gränsar området
till Lyckebyvägen och i väster till Gullbernavägen.
Planområdets areal är ca 7,5 ha och ägs av Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 189,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona, upprättad i
juni 2010, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP) och Günter Dessin (V) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
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§ 134 forts
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Carl-Göran Svensson (M) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Sofia Bothorps och Günter Dessins
avslagsyrkande mot kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta detaljplanen för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona, upprättad i
juni 2010, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_________
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Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Ekonomienheten
Akten

2010.437.001

§ 135
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
Riksdagen tog i mars 2010 beslut att anta ny lag avseende nyanlända
invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd,
proposition 2009/10:60.
Arbetsmarknadschefen fick under hösten 2009 i uppdrag av kommunens
ledningsgrupp att utreda och lämna underlag på hur föreslagen ny
lagstiftning kring nyanländas etablering påverkar kommunens verksamhet
samt förslag på framtida kommunal organisation med anledning av dessa
förändringar. En arbetsgrupp med representation från samtliga berörda
förvaltningar tillsattes. Arbetsgruppen har bestått av representanter från
Kommunledningsförvaltningen, socialförvaltningen,
handikappförvaltningen, äldreförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden,
utbildningsnämnden, samt Karlskronahem. Arbetsgruppen har träffats vid
några tillfällen. Tillgänglig information om reformen har lämnats och
samtliga förvaltningar har fått möjlighet att lämna synpunkter och skriftligt
underlag på konsekvenser och framtida behov utifrån respektive uppdrag.
Skriftligt underlag har tillförts från kommunledningsförvaltningen,
socialförvaltningen, barn- och ungdomsnämnden och Karlskronahem. Doris
Larsson, Arbetsmarknadschef, Lars Fagerberg, flyktingintroduktionen och
Margaretha Jansson, SF ekonomisektion har deltagit på konferens om
nyanländas etablering anordnad av SKL i maj 2010. Ansvariga ekonomer har
deltagit i arbetet med detta underlag.
Nya lagstiftningen
Lagen innebär i korthet att
o Kommunens ansvar för mottagande av nyanlända övergår till ett
samlat statligt ansvar genom Arbetsförmedlingen från och med 201012-01. Som nyanländ invandrare räknas de som har fått
uppehållstillstånd.
o Övergången till det statliga ansvaret kommer att ske med
övergångsregler som innebär att de nyanlända som kommer till
kommunen från och med 2010-12-01 ingår i statens ansvar och de
Forts
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§ 135 forts
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
som kommit före detta datum, inom ramen för kommunala
flyktingintroduktionen, är kvar under kommunens ansvar fram till det
att introduktionstiden upphör dock längst till och med 2012-12-31.
o Alla nyanlända skall, för att få beslut om etableringsersättning, få en
upprättad etableringsplan. Om det av något skäl exempelvis sjukdom
eller föräldraledighet inte går att upprätta en etableringsplan har
kommunen ansvar för försörjning enligt socialtjänstlagen (SoL)
o Arbetsförmedlingen kommer att upphandla privata aktörer som
etableringslotsar enligt ett valfrihetssystem
Målgrupp
o Nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år
o Unga 18-19 år och som saknar föräldrar i Sverige.
o Nyanlända som har rest in i landet efter utgången av november 2010
och som har beviljats uppehållstillstånd vid inresan
o Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av
oktober 2010
o Nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av
oktober 2010, om de är registrerade och vistas på en
mottagningsenhet för asylsökande den 30 november 2010
Kommunens roll från 2010-12-01
o Ansvar för mottagande och bosättning – Kommunernas mottagande
av nyanlända ska, liksom idag, bygga på överenskommelser och
fastställas mellan länsstyrelserna och kommunerna. Kommunen
ansvarar efter anvisning från Arbetsförmedlingen för att anskaffa
bostad till den/de nyanlända. Kommunen ansvarar för praktiskt
mottagande av alla nyanlända som anvisas till kommunen.
Informationsinsatser – Kommunen ansvarar för information kring
skola, barnomsorg och annan relevant information.
o SFI och Samhällsorientering – Kommunen skall tillse att det finns
SFI platser till de nyanlända inom en månad efter anmälan om
önskemål om plats. Kommunen skall även ansvara för och erbjuda
samhällsorientering. Såväl SFI som Samhällsorientering kommer att
regleras genom förordningar av regeringen.
o Skola/förskola – Kommunen har fortsatt ansvar för insatser för
nyanlända elever och förskolebarn
o Insatser för vuxna som inte får etableringsplan.
Forts
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§ 135 forts
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
o Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd – Nyanlända omfattas av
Socialtjänstlagen(SoL) liksom alla andra som bor och vistas i
kommunen vilket innebär att ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd
kan bli aktuellt för dem som inte har etableringsplan.
o Kommunen kan fortsättningsvis starta och driva riktade projekt för
målgruppen
Att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till
Socialförvaltningen från och med 2010-12-01.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september, § 190 för egen del
beslutat
1. att all tillsvidareanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till
Socialförvaltningen från och med 2010-12-01
2. att all visstidsanställd personal på nuvarande flyktingintroduktion byter
arbetsgivare och övergår från Kommunledningsförvaltningen till
Socialförvaltningen från och med 2010-12-01 fram till dess att nuvarande
förordnande upphör.
3. att tillsvidareanställd personal som har sin nuvarande anställning på
Arbetsmarknadsenheten som arbetar delvis med Flyktingintroduktionens
verksamhet inte kommer att beröras under 2011.
4.att ge kommunstyrelsen och socialnämnden gemensamt uppdrag att utreda
och föreslå förändringar i budgeten med anledning av förändrad organisation
för flyktingintroduktionen.
5. att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med
arbetsmarknadsenheten inför budget 2012 utreda och lämna förslag på en
permanent organisation för arbetet med nyanländas etablering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 190,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ansvaret för nuvarande flyktingintroduktionen övergår till
Socialnämnden från och med 2010-12-01.
2.att ge Kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att innan 2010-1201, med anledning av föreslagen organisationsförändring, föreslå
förändringar i kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente. Forts
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§ 135 forts
Förslag om förändrad organisation av kommunens flyktingintroduktion
med anledning av nationell reform gällande nyanländas
arbetsmarknadsetablering
3.att introduktionsersättning upphör som ersättning från 2010-12-01och att
Socialtjänstlagen med rätt till bistånd i form av försörjningsstöd/ekonomiskt
bistånd fortsättningsvis ska prövas för de som tidigare har kunnat söka
introduktionsersättning.
Jan-Anders Lindfors (S), Mats Lindbom (C), Ingrid Hermansson (C),
Christina Mattisson (S) och Kent Lewén (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Alf Stålborg (SD) meddelar att Sverigedemokraternas ledamöter ej deltar i
beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kulturnämnden
Akten

2007.537.880

§ 136
Svar på motion om att låta biblioteken fungerar som demokratiska
oaser.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2007, § 151
av Richard Jomshof (SD). Förslaget är att utreda möjligheten att omvandla
biblioteken till demokratiska oaser.
Kulturnämnden har i beslut den 22 juni 20010, § 40 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att mening är att biblioteken ska vara en
offentlig, neutral samlingsplats. Man ska där kunna söka all information man
vill, däremot inte behöva ta del av material man inte har efterfrågat.
Dessutom finns inte utrymmes- och personalresurser i nuvarande bibliotek
för att skapa den sorts arrangemang som motionären föreslår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 191,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

23 september 2010 22

Socialnämnden
Akten

2007.670.730

§ 137
Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning
och studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 december 2007, §
183 av Peter Johansson (S) och Angela Sandström (S). Förslaget är att ge
äldrenämnden i uppdrag att ta kontakt med Landstinget Blekinge och
Blekinge Tekniska högskola för en gemensam uppbyggnad av en
utbildningsenhet i anslutning till en vårdcentral och ett särskilt boende. Att
utbildningsenheten ska kunna utgöra ett centrum för en lärande miljö och
vara navet för att sprida utvecklings- och förbättringsåtgärder ut i
organisationen. Att en långsiktig kompetensplan utarbetas med sikte på att
det inom äldreomsorgen skalla finnas bred kompetens även på akademisk
nivå, samt att i planen skall ingå utbildning för studenter och elever.
Äldrenämnden har i beslut den 22 juni 2010, § 60 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har i olika sammanhang
pekat på vikten av att kompetensfrågor ges ett ökat fokus. En, bland flera
viktiga, förutsättningar för en bra kvalitet i utbildningssituationen, är att det
ges goda möjligheter till praktisk inhämtning av kunskap, och att detta kan
ske i en miljö där formell kompetens och praktisk erfarenhet samverkar.
Förvaltningen har alltså ingen annan uppfattning än den som framförs i
motionen vad avser utbildningsplatser och praktiksituationer med hög
kvalitet. Förvaltningen delar därtill, i allt väsentligt, den uppfattning som
framförs i motionen avseende förhållandet att det inte enbart är tillräckligt
med utbildningsinsatser utan att det även krävs ”….en miljö och en
organisation som främjar utveckling och tillvaratagande av nya rön.
Detta sker bäst genom ett engagerat deltagande hos personalen närmast
vårdtagarna och inte genom direktiv uppifrån.”.
Erfarenheterna från Kompetensstegen styrker detta, men det är också viktigt
att slå fast att frågor som rör kompetens, behov av ny respektive utvecklad
kompetens också är ett viktigt ansvar för ledningsfunktionerna att bevaka,
utveckla och driva, d.v.s. det är en strategisk uppgift.
Förvaltningen är av den uppfattningen att den totala praktikverksamheten
inom äldreomsorgen är av så stor volym att den inte låter sig samlas vid ett
specifikt särskilt boende. Därtill kommer det förhållandet att äldreomsorgen i
minst lika stor utsträckning som i dag kommer att utföras i brukarnas egna
bostäder, d.v.s. hemtjänst.
Forts
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§ 137 Forts
Svar på motion om samordnad vårdutveckling, kompetensutbildning
och studerandehandledning inom omsorg och primärvård.
Nämnden vill därför inte bejaka tanken på en särskild utbildningsenhet.
Däremot ska förutsättningarna för den arbetsplatsförlagda praktiken ständigt
förbättras, kompetens och förmåga hos handledare utvecklas och sambandet
mellan omsorg och hälso- och sjukvård alltid betonas. Vad avser praktik
under sjuksköterskeutbildning finns i dag tankar mot att samordna
praktikplatserna till några av de större boendeenheterna. Kravet på formell
kompetens hos handledare är emellertid en styrande faktor i lokaliseringen av
praktikplatserna.
Äldreförvaltningen tolkar ut av motionen att förslagsställarna ser ett behov
av att i såväl tydlighet som i både i kvantitet och i kvalitet öka kopplingen till
bl.a. högskolesektorn. Äldreförvaltningen delar i så fall de bakomliggande
bedömningarna i detta avseende. Behovet av bred kompetens även på
akademisk nivå (motionens tredje attsats) anser nämnden vara identifierat i
kommunens framtidsprogram i dess principiella betydelse.
I det praktiska arbetet återfinns idag tydliga kopplingar till såväl Blekinge
Tekniska Högskola (BTH) som till Landstingets Kompetenscentrum. Det
samarbetet har under det senaste året kraftfullt utvecklats, och där
Landstingens Kompetenscentrum svarar för en tätare koppling till den
akademiska institutionen.
Ett ytterligare steg i kunskapsutvecklingen är kommunens medverkan i
Landstinget Blekinge EBV-råd (Evidensbaserad vård) i vilket frågor som är
kopplade till erfarenhetsbaserad vård diskuteras. Rent allmänt kan dessutom
noteras en inom socialtjänsten i allmänhet ökad fokusering mot just
erfarenhetsbaserad omsorg.
Det är slutligen viktigt att kommunen ger tydliga signaler om vikten av
ständig fortbildning och utveckling av kunskaper och att medarbetare, inom
ramen för de behörighetskrav som ställs i olika situationer, stimuleras till
egna akademiska studier, oavsett om det handlar om grundläggande sådana
eller påbyggnad av tidigare förvärvad kunskapsnivå.
Sammantaget delar äldreförvaltningen den grundinställning till
kompetensutveckling, behovet att tydligare koppling till akademiska
institutioner och ytterligare utveckling av förutsättningar för kvalitativa
praktikperioder som kommer till uttryck i motionen. förvaltningen har dock
inte samma uppfattning vad avser tillvägagångssättet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 192,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Yrkanden
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Peter Johansson (S) yrkar bifall till motionen.
Kent Lewén (FP) och Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Peter Johanssons bifallsyrkande till
motionen mot kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
_________
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Kulturnämnden
Akten

2010.61.105

§ 138
Svar på motion om vänortsplats i Karlskrona.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 januari 2010, § 5 av
Tommy Olsson (KD). Förslaget är att en permanent vänortsplats skapas, att
den placeras i Hoglands park, samt att den invigs i samband med vänortmötet
sommaren 2010.
Kulturnämnden har i beslut den 22 juni 20010, § 41 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att ärendet behandlades på kulturnämndens
sammanträde den 20 april 2010 där ärendet återremitterades för att inhämta
synpunkter från Karlskrona vänortskommitté.
Karlskrona vänortskommitté har meddelat att man ser positivt på att det
skapas en permanent vänortsplats i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 193,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att vänortplatsen förläggs till Alamedans förlängning mot
Stumholmskanalen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Blekingetrafiken
Akten

2010.112.106

§ 139
Svar på medborgarförslag om flaggning med EU-flagga.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, § 27 av Roland Hansson. Förslaget är att Karlskrona kommun ska
flagga, förutom med svenska flaggan, också med EU:s officiella flagga vid
alla typer av arrangemang. Enligt förslaget bör också EU-vimplar finnas på
stadsbussarna vid helgdagar.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 augusti 20010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Det finns idag inga
nationella regler som rör flaggning med EU-flagga. Varje myndighet
bestämmer själv utifrån praktiska och andra avgöranden.
Karlskrona kommun flaggar med EU-flaggan för att uppmärksamma
utmärkelsen Flag of Honour den 5 maj och på Europadagen den 9 maj.
Flaggning sker på de officiella platserna vid rådhuset, runt statyn på
Stortorget, vid kommunhuset Ruthensparre och vid Palanderska gården.
Att flagga med EU-flaggan vid alla arrangemang är idag varken praktiskt
eller ekonomiskt möjligt. När det gäller stadsbussarna så drivs inte trafiken
av Karlskrona kommun, förslaget om EU-vimplar på bussarna skickas därför
vidare till Blekingetrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 194,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2010.377.106

§ 140
Svar på medborgarförslag om allmän flaggning på
privilegiedagen/världsarvsdagen den 10 augusti.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 juni 2010,
§ 94 av Roy Johansson. Förslaget är att uppmana invånarna att flagga på
Karlskronas födelsedag den 10 augusti. Uppmaningen ska enligt förslaget
ges i kommunens veckoannons samt i Kulturförvaltningens
evenemangskalender.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 12 augusti 20010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att numera sker officiell
flaggning i Karlskrona på privilegiedagen/världsarvsdagen den 10 augusti.
Flaggning sker framför rådhuset, kring kungastatyn på Stortorget, vid
kommunhuset Ruthensparre och vid Palanderska gården.
För att ge mer uppmärksamhet åt privilegiedagen kommer information om
flaggningen fortsättningsvis att ges i veckoannonsen och på kommunens
webbplats. Då kulturkalendariet endast inriktar sig på evenemang är det inte
en möjlig plats för information om flaggning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 september 2010, § 195,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Akten

2010.299.611

§ 141
Svar på interpellation om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om den politiska hanteringen av antimobbningsgruppens
arbete och redovisning i barn- och ungdomsnämnden, av Eva-Britt
Dahlström (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har med skrivelse den 14 juni 2010 svarat på
interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 juni 2010 § 108
och vid sammanträdet den 26 augusti 2010 § 126 bordlägga ärendet.
Eva-Britt Dahlström (S) har meddelat att hon återkallar sin interpellation.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober
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§ 145 Balansförteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag.
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§ 148 Komplettering av kommunfullmäktiges beslut i samband med behandling av
delårsrapport april 2010.
§ 149 Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 150 Fastställelse av samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för
Hjälpmedelsverksamhet- Samverkansnämnden i Blekinge.
§ 151 Svar på motion om valborgsmässomål.
§ 152 Svar på motion om att göra Tullskolan till ett nytt centrum för föreningsliv.
§ 153 Svar på medborgarförslag om en sopstation på Spelmansgatan.
§ 154 Svar på medborgarförslag om namnbyte på Bubbetorps avfallsstation.
§ 155 Svar på medborgarförslag om kulturhus och bibliotek på Pottholmen.
§ 156 Svar på medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som miljökommun med hjälp
av Bubbetorps gård.
§ 157 Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innerstad.
§ 158 Svar på medborgarförslag om motorcrossbana i Lyckeby.
§ 159 Svar på medborgarförslag om iskonstbana för friåkning utomhus.
§ 160 Svar på medborgarförslag om skidbacke närmre centrum/Lyckeby.
§ 161 Sammanträdets avslutning.
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 21 oktober 2010, kl 13.00-14.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Patrik Enstedt (S)
Patrik Hansson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Percy Blom (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Bo Andersson (S)
Mats Johansson (S)
Anita Seaberg (S)
Anders Persson (S)
Gerthie Olsson (S)
Roland Andreasson (S)
Ann-Charlotte Svensson (S)
Birgitta Möller (S)
Sune Johansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Rune Andersson (M)
Annicka Engblom (M)
Sven-Otto Ullnér (M)
Karin Brunsberg (M)
Emma B Henning (M)
Lars-Göran Forss (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Camilla Brunsberg (M)
Nils Johansson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Per Henriksson (SD)
Kurt Petersson (SD)
Kent Lewén (FP)
Margaretha Rodin (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.10-14.25 §§ 145-161
Mikael Andersson (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
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Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingela Abramsson (C)
Maria Persson (C)
Tommy Olsson (KD)
Jan Johansson (KD)
Sofia Bothorp (MP)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg- Karlsson (V)
Tjänstgörande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Rosita Persson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Rikard Jönsson (S)
Margita Landehag (S)
Per-Anders Nygård (S)
Birgitta Gamelius (M)
Roland Löfvenberg (M)
Ulla Berg (SD)
Peter Christensen (FP)
Nicole Carlbäck (FP) kl 13.00- 13.10 §§ 142-144
Pernilla Persson (C)
Ulf Lundh (C)
José Espinoza (MP)

Närvarande

ersättare

Birger Wernersson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Eva Öhman (S)
Karl-Gustaf Johansson (M)
Ulf Danielsson (M)
Anders Ovander (M)
Nicole Carlbäck (FP) kl 13.10-14.25 §§ 145-161
Ulf Hansson (V)

Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jörgen Johansson (C) och Magnus Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Palanderska gården, Drottninggatan 69, Karlskrona
Tisdagen den 2 november 2010, kl. 12.00
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 142-161
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot…………………………………………………….
Jörgen Johansson

Justeringsledamot………………………………………………
Magnus Johansson

Övrigt
Det antecknas särskilt att det vid votering konstaterades att en dosa vid
omröstning inte fungerade varför ledamoten Anna Ekström (FP) gav sin röst muntligt och
därefter har voteringsprotokollet i enlighet med avgiven röst manuellt fyllts
i.
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 2 november 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2009.45.102

§ 142
Avsägelser av kommunala uppdrag
Birgitta Gamelius (M) har i skrivelse daterad 10 oktober 2010 avsagt sig
uppdraget som nämndeman i Blekinge Tingsrätt.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___

6

21 oktober 2010

Akterna

7

2010.463.007
2010.461.007
2010.263.214

§ 143
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av budgetprocess och ekonomistyrning.
2. Revisionen, granskning av projektstyrning i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, 2010-09-13, dnr 402-2329-10, ändring av
stadsplanen för Kungsmarken m.m (Smörblomman 2) i Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna
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2010.490.009
2010.484.512
2010.483.512
2010.491.317
2010.504.829
2010.513.846
2010.517.312
2010.516.820
§ 144
Inkomna motion och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om att redovisning och förteckning av beslut fattade på
delegation bifogas de beslutsprotokoll som publiceras på nätet, av Bertil
Ahnlund.
2. Medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen, av Linda
Forsgren och Daniel Berglund
3. Medborgarförslag om trafikbulor på Kummelvägen i Lyckeby, av Paul
Hammarin och Bryl Hammarin.
4. Medborgarförslag om gatubelysning på Augerumsvägen, av Eva Spjuth.
5. Medborgarförslag om att anlägga en bikepark i Karlskrona, av Gustav
Juhlin.
6. Medborgarförslag om att flytta gästhamnsverksamheten till turist- eller
näringslivsenheten, av Lars-Erik Blomqvist.
7. Medborgarförslag om en hängbro från Dragsö till Högaholm, Högaholm
till Kålö och träbro vidare till Långö, av Göran Alxandersson.
8. Medborgarförslag om ny anläggning för brandförsvaret och
ambulanscentralen, ett nytt Certus i Karlskrona, av Ingemar Karlsson.
9. Motion om bygg vidare på Rosenholm, Mats Johansson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslagen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

9

2010.101.004

§ 145
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2010.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 207,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Agend-21 samordnare
Akten

10

2010.442.042

§ 146
Miljöbokslut för år 2009
Kommunledningsförvaltningen, enheten för strategisk utveckling, har
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut. Bifogat
miljöbokslut för år 2009 redovisar bland annat
de nyckeltal som kommunen årligen levererar till Föreningen Sveriges
Ekokommuner där bland andra Karlskrona kommun är en av medlemmarna.
Dessutom innehåller bokslutet annan relevant information om miljöarbetet i
Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 208,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslutet för år 2009.
Yrkande
Jan Johansson (KD), Sofia Bothorp (MP), Eva-Britt Dahlström (S) och Karin
Brunsberg (M) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att texten korrigeras på sidan 6, under rubriken styrdokument, 2:a stycket,
näst sista och sista meningen; Den nu gällande översiktsplanen antogs av
kommunfullmäktige år 2002. Denna plan är nu under genomgripande
omarbetning och en förväntas få sin behandling av kommunfullmäktige
under 2011, då kommunfullmäktige den 26 augusti 2010, § 113 fattade
beslut om översiktsplanen 2030.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna miljöbokslutet för år 2009.
2. att att texten korrigeras enligt ovanstående.
_________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

11

2010.182.214

§ 147
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Detaljplanen för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, har varit
utställd för granskning från den 18 juni 2010 till den 30 juli 2010.
Kungörelse om utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla och
införts i lokalpressen fredagen den 18 juni 2010.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad till Marinmuseum med
cirka 1400 kvm. Vidare medges en mindre ändring av fastighetsgränsen i
norr, så att museets byggnad helt kommer att ingå i Stumholmen 2:22. Syftet
är också att ändra tillåten användning på Laboratorieholmen från bostäder till
museiverksamhet. Befintliga byggrätter på Laboratorieholmen som inte är
ianspråktagna utgår.
Stumholmen ligger öster om Trossö som är stadens centrum.
Laboratorieholmen utgör den nordöstra delen av Stumholmen. Planområdet
omfattar Laboratorieholmen, området mellan Laboratorieholmen och
befintlig museibyggnad samt en del av strandparken.
Planområdets areal är 0,7 hektar.
Marken ägs dels av Karlskrona kommun och dels av Statens fastighetsverk.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 209,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för del av Stumholmen 2:22 m fl upprättad i maj
2010 och reviderad i september 2010, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
Annica Engblom (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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2010.189.042

§ 148
Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband med
behandling av delårsrapport april 2010.
I samband med att Kommunfullmäktige behandlade delårsrapport per den 30
april 2010 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet, §114,
2010.189.042, 26 augusti 2010 så beslutade kommunfullmäktige att bifalla
yrkandet om ändring av kommunstyrelsens förslag till att-sats nr 3, och
därmed beslutades om utökade ramar till Socialnämnden, 5 mnkr, och Barn
och Ungdomsnämnden, 0,2 mnkr.
Dock gjordes ingen justering beträffande finansieringen av de utökade
ramarna till nämnderna varför den beslutade ombudgeteringen saknar
finansiering med 5,2 mnkr.
Rätteligen borde även att-sats 4, att höja budgeterat belopp för
skatteintäkter/statsbidrag med totalt 30,8 Mnkr, ändrats med motsvarande
belopp, dvs med totalt 36 mnkr. Detta eftersom kommunfullmäktige enligt
kommunallagen måste finansiera de tagna besluten.
(8 kap §12, Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår,
skall beslutet innefatta också anvisning om hur utgiften skall finansieras)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 210,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att budgeterat belopp för skatteintäkter/statsbidrag för 2010 räknas upp med
ytterligare totalt 5,2 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

13

2010.189.042

§ 149
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Sven-Otto Ullnér (M), 1:e vice ordförande i kommunrevisionen samt
Thomas Almqvist från Ernst & Young redogjorde för revisorernas
bedömning av delårsrapport januari – augusti 2010 med prognos januari –
december 2010.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat årets delårsrapport per den 31
augusti för kommunen och koncernen med den sammanställda redovisningen
jämte en prognos för årets budgetutfall.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutade kommunstyrelsen, den 5
oktober 2010, § 211, för egen del

1. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2010, samt
2. att överlämna delårsbokslutet till revisionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 211,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonom i balans, samt
3. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2010.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Landstinget Blekinge
2010.363.770
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Kommundirektör
Handläggare
Kommunala uppdrag
Akten
§ 150
Fastställelse av samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd
för hjälpmedelsverksamhet – Samverkansnämnden i Blekinge
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti, § 120, i en avsiktsförklaring
att inrätta en gemensam hjälpmedelsnämnd fr o m 1 januari 2011 där
samtliga primärkommuner och landstinget i Blekinge ingår. Samtidigt gavs
ett uppdrag till landstingsdirektören och
kommuncheferna/kommundirektörerna att i samverkan utarbeta förslag på
reglemente och avtal gällande den gemensamma hjälpmedelsnämnden för
fastställande av respektive huvudman senast under oktober månad.
Ett förslag till reglemente och samverkansavtal har tagits fram för
fastställelse av fullmäktige i de samverkande kommunerna/landstinget. Den
gemensamma nämnden inrättas fr o m 1 januari 2011 och föreslås ingå i
Landstingets organisation. Landstinget Blekinge är juridisk person och
”värdkommun” för den gemensamma nämnden.
Nämnden kommer enligt vad som närmare beskrivs i reglementet och
samverkansavtalet bl a att ansvara för upphandling, distribution och
underhåll avseende hjälpmedel för funktionshindrade enligt hälso- och
sjukvårdslagen. Undantagna från nämndens ansvarsområde är emellertid
syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel.
Den gemensamma nämnden ges ett neutralt namn, Samverkansnämnden i
Blekinge. Med detta markeras att de samverkande kommunerna och
landstinget öppnar upp för att i framtiden kunna lägga in fler uppgifter i den
gemensamma nämnden, även om en sådan utökning av nämndens
samverkansuppgifter naturligtvis kräver beslut i respektive huvudmans
fullmäktige.
Nämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Landstinget Blekinge
utser 2 ledamöter och 2 ersättare. Kommunerna utser vardera 1 ledamot och
1 ersättare. Sammansättningen i nämnden ska så långt som möjligt avspegla
det samlade valresultatet i länet. Ordförande och vice ordförande väljs av
Landstinget. Ordförande nomineras bland landstingets ledamöter och vice
ordförande bland kommunernas ledamöter.
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Forts

§ 150 forts
Fastställelse av samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd
för hjälpmedelsverksamhet – Samverkansnämnden i Blekinge
Administrationskostnader för nämnden fördelas genom att de läggs på det
pris som medlemmarna betalar för hjälpmedlen.
Eventuella slutliga överskott eller underskott i förhållande till beräkningen
ska fördelas på medlemmarna i proportion till de värden som de avropat för.
Arvoden till nämndens ledamöter betalas enligt kommunallagen av den
kommun eller landsting som valt dem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 212,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna samverkansavtal för Samverkansnämnden i Blekinge, samt
2. att fastställa reglemente för Samverkansnämnden i Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kulturnämnden
Akten

16

2010.280.808

§ 151
Svar på motion om valborgsmässobål.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010, § 68 av
Alf Stålborg (SD). Förslaget är att Karlskrona kommun tar över ansvaret och
arrangerar valborgsmässobål kommande år i likhet med vad många andra
städer arrangerar.
Kulturnämnden har i beslut den 24 augusti 20010, § 59 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de valborgsmässobål som anordnas runt
om i kommunen görs utan undantag av idéella krafter i form av
villaföreningar eller liknande. Det finns ingen möjlighet för kommunen att
välja ut ett område och där ansvara för detta firande utan det måste
bygga på ideella krafters engagemang även i fortsättningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Näringslivs- och utvecklingschef
Akten

17

2008.199.611

§ 152
Svar på motion att göra Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari 2008, § 4
av Christina Mattisson (S). Förslaget är att Tullskolan görs till nytt centrum för
föreningsliv jämte äldrecentrum samtidigt som skolverksamheten flyttas över till
en om- och tillbyggd F-9 skola vid dagens Wämöskola.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 11 mars 2010
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen skriver att i beslut den 27 januari 2010 § 5 har Barn- och
ungdomsnämnden fattat beslut gällande Tullskolans framtid och uppdragit åt
tekniska förvaltningen att utföra projektering gällande ombyggnad av Tullskolan
med inriktning mot F-5-skola med ca 150 elever samt tre förskoleavdelningar. I
skrivandets stund föreligger ett tjänstemannaförslag för behandling i tekniska
nämnden enligt vilket tekniska förvaltningen förslår tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta att meddela projekteringstillstånd avseende
ombyggnaden av Tullskolan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 april §§ 102 och den 11 maj
2010, §§ 129 bordlagt ärendet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Christina Mattisson (S), Karl-Gösta Svenson (M), Jan Lennartsson (M) och
Yvonne Sandberg Fries (S) yttrar sig.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Affärsverken
Akten

18

2010.310.455

§ 153
Svar på medborgarförslag om en sopstation på Spelmansgatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Ted Rapp. Förslaget är en sopstation på Spelmansgatan.
Affärsverken har i skrivelse den 27 augusti 2010, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att de är entreprenör åt FTI
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) när det gäller insamling av
återvinningsmaterial. FTI är det organ som bestämmer var och hur många
stationer som skall finnas i en kommun. Karlskrona kommun är väl försedda
med återvinningsstationer i de yttre områdena. Det råder dock en viss brist i
själva tätorten på Trossö.
Boende på Spelmansgatan har inom sin närregion flera stationer.
Affärsverken AB ser därför i dagens läge inget behov av en station inom
området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 215,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Affärsverken
Akten

19

2009.853.455

§ 154
Svar på medborgarförslag om namnbyte av Bubbetorps avfallsstation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, § 222 av Bo Knutsson. Förslaget är namnbyte av Bubbetorps
avfallsstation.
Affärsverken har i skrivelse den 27 augusti 2010, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att de kommer att begära av Trafikverket
att skyltningen utmed riksväg 28 blir tydligare så att förväxlingen minimeras.
Vidare anser styrelsen för Affärsverken att en namnändring kan accepteras
men detta bör lämpligen ske i samband med invigningen av det nya
kraftvärmeverket efter sommaren 2012.
Det kan då med fördel utlysas en namntävling för att erhålla engagemang
från kommunens medborgare.
Affärsverken åtar sig att i samband med invigningen av kraftvärmeverket
arrangera en namntävling och i samband med invigningen kungöra det nya
namnet på den gemensamma avfallsanläggningen och kraftvärmeverket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 216,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kulturnämnden
Akten

20

2010.338.869

§ 155
Svar på medborgarförslag om kulturhus och bibliotek på Pottholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Ingemar Karlsson. Förslaget är att när räddningstjänsten flyttar sin
verksamhet till Oscarsvärn ska dessa lokaler tas i anspråk för kulturell
verksamhet.
Kulturnämnden har i beslut den 24 augusti 2010, § 51 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i enlighet med den nyss framtagna
översiktsplanen prioriteras utvecklingen av Pottholmsområdet och
uppförandet av ett nytt bibliotek är planerat där.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Arbetsmarknadschef
Akten

21

2009.854.370

§ 156
Svar på medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som
miljökommun med hjälp av Bubbetorps gård.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, § 222 av Bo Knutsson. Förslaget är utveckling av Karlskrona som
miljökommun med hjälp av Bubbetorps gård
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 1 september 2010, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun är
en ekokommun och jobbar på bred front för att skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle. Vi arbetar också inom ramen för Energimyndighetens satsning
Uthållig kommun med att få energi- och klimataspekten att genomsyra hela
kommunens verksamhet, alltifrån skolan till översiktsplan och
näringslivsfrågor.
Karlskrona kommun använder, med undantag för specialfordon, enbart
miljöfordon. Personbilsflottan som består av närmare 300 bilar utgörs idag
till största delen av etanolbilar, vilket ger Karlskrona en framstående
placering nationellt sätt. I och med nya upphandlingar av fordonsparken ser
kommunen över valet av biltyp och bränsle. I urvalet ingår förutom
etanolbilar alla typer av nu kända miljöfordon, inklusive el- och biogasbilar.
Arbetet med att göra Bubbetorps gård mer energieffektivt pågår hela tiden.
Arbetsmarknadsenheten tillsammans med tekniska förvaltningen diskuterar
olika lösningar för gården på såväl kort som lång sikt.
Energieffektiviseringsarbetet är en del i ett helhetsgrepp som utgår från ett
hållbart Karlskrona och bryter ner det till vad som är en långsiktig hållbar
utveckling för Bubbetorps gård. All personal på gården deltar i jobbet som
leds av en mindre projektgrupp. Alla de förslag som beskrivits i
medborgarförslaget avseende gårdens elförsörjning ingår i diskussionerna.
Att ta bort olja för uppvärmning är ett prioriterat arbete i hela Karlskrona
kommun. Bubbetorps gård har nära samverkan med kommunens
energisamordnare som informerar om vilka bidrag som finns att söka
gällande t.ex. solvärme och solel.
Det finns idag delar kvar av ett äldre vattenkraftverk på Bubbetorps Gård.
Enligt en utredning som gjordes 2008 krävs höga investeringar för att få
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igång verket igen. Dessutom finns det behov av ytterligare utredningar då det
inte finns tydligt i frågan om fallrätt.
Forts

§ 156 forts
Svar på medborgarförslag om utveckling av Karlskrona som
miljökommun med hjälp av Bubbetorps gård.
För att kunna använda vattenkraftverket igen krävs också en ny vattendom.
Detta är en omfattande process som det tyvärr inte finns utrymme till i
dagsläget. Bevarandet av naturmiljön är i detta också ett tungt vägande
argument.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 218,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

23

2010.338.869

§ 157
Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innestad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, § 27 av Paul Melén och Åke Stridh. Förslaget är en fritidsgård i
Karlskrona innestad.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 33 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i nuläget finns två
mötesplatser för unga människor på Trossö, Oden och centrala delarna av
Karlskrona.
Om och när det startar nya fritidsgårdar sker det alltid i samarbete med
föreningar och andra ungdomsverksamheter med utgångspunkt från ungas
önskemål.
Nämnden är även positiv till de aktivitetsytor som skapats vid
Rosenfeldtskolan med möjlighet för många unga och äldre att mötas under
spontana former och aktivera sig.
När det gäller studier av effekter av fritidsgårdsverksamhet har idrotts- och
fritidsförvaltningen under senare år följt upp ungdomars behöv och önskemål
på olika sätt. Större projekt genomfördes under 2007- 2008 i samarbete med
Ungdomsstyrelsen. Olika verktyg togs fram för att studera kvaliteten i
verksamhet riktad till unga människor i Karlskrona. Genom dessa verktyg
har vi nu möjlighet att följa upp hur ungdomar, samarbetspartners,
föreningar, fritids- och föreningsledare upplever och värderar verksamheten i
kommunen. I detta sammanhang genomfördes också en retrospektiv studie
med hjälp av Blekinge Tekniska Högskola, BTH. De verktyg som togs fram
används efterhand för att studera effekterna av gjorda förändringar och
förändrade mål för verksamheten. Tack vare stödet från Ungdomsstyrelsen
hade vi möjlighet att få tillgång till forskare, från Växjö Universitet och
BTH, som deltog i arbetet hela tiden.
Därefter har en lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomförts, LUPP,
under 2009. Denna undersökning har lett till att det den 2 juni 2010
presenteras ett förslag till handlingsplan framtagen med deltagande av
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ungdomar. Dessa studier föregicks redan 2005 av en enkät kring
ungdomsverksamhet i Karlskrona.
forts
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§ 157 forts
Svar på medborgarförslag om fritidsgård i Karlskrona innestad.
All utveckling sker inom ramen av tillgängliga medel och idrotts- och
fritidsnämnden kommer under planperioden titta på möjligheten till att skapa
fler mötesplatser för unga i samarbete med unga då möjlighet ges.
Förvaltningen kommer under 20010 -2011 att titta på intresse och behov av
ytterligare öppen verksamhet på Trossö. Kontakt kommer då att tas med
föreningar och andra verksamhetsdrivande organisationer i Karlskrona för att
få en så effektiv och väl fungerande verksamhet som möjligt med samma
normer som övrig ungdomsverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 219,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till medborgarförslagets att-sats 1; att en
fritidsgård öppnas kvällstid i Klubbens lokaler på Rosenfeldtsskolan och attsats 2; att denna fritidsgård samordnas med skolans fritidsverksamhet som
bedrivs på dagtid, samt yrkar att att-sats 3 anses besvarad.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall Patrik Hanssons ändringsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Patrik
Hanssons bifallsyrkande till medborgarförslagets att-sats 1 och 2, och att-sats
3 besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Patrik Hansson
ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster mot 32 nej-röster och 6
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
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Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
______

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.326.828

§ 158
Svar på medborgarförslag om motocrossbana i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Tobias Törnström. Förslaget är en motocrossbana i Lyckeby t ex i
Järabacken.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 35 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att arenor för spontanidrott
fyller en viktig funktion för möjligheten att vara fysiskt aktiv i Karlskrona
kommun. Fysisk aktivitet är viktigt för att barn och ungdomar ska kunna
utvecklas normalt och då ungdomar är en målgrupp som ligger i riskzonen
för att minska sin fysiska aktivitet är det viktigt att ta vara på deras önskemål
och möjlighet till aktivitet.
Folkhälsomål nummer fem handlar om säkra miljöer som bland annat är fria
från störande buller och enligt miljöbalken ska människors hälsa skyddas
mot skador och olägenheter oavsett orsak. En motocrossbana i Lyckeby
skulle med olämpliga ljudnivåer kunna störa närområdet och de som bor där.
I Karlskrona kommun finns redan en motocrossbana norr om Rödeby. Sedan
2006 finns krav från SVEMO (Svenska motorcykel och snöskoterförbundet)
att alla motocrossbanor ska vara miljöcertifierade. I samband med detta krav
skedde en ombyggnation av den redan befintliga banan i Rödeby.
Ombyggnationen inkluderade en miljöstation med spolplatta med
oljeavskiljare. Även omklädningsrum, duschar och toaletter restaurerades
och byggdes till. Dessutom fanns behov av en parkeringsplats och enligt
räddningsverket godkända räddningsvägar till och från platsen. Den
sammanlagda kostnaden för detta arbete var cirka 2,7 miljoner kronor. För en
ny bana i Lyckeby tillkommer dessutom en investeringskostnad för
anläggning av banan och den totala kostnaden beräknas uppgå till minst 10
miljoner kronor.
Medborgarförslaget ger ett förslag på en plats för motocrossbanan i Lyckeby,
nämligen Järabacken. Med Järabacken avses troligast området väster om
Järavägen vilket är den före detta soptippen Gullbernatippen.
Gullbernatippen är ett förorenat område som inte lämpar sig för bebyggelse.

21 oktober 2010 26
Det finns möjlighet för ungdomar i Karlskrona innerstad och Lyckeby att
med allmänna kommunikationer ta sig till motocrossbanan i Rödeby.
Forts

§ 158 forts
Svar på medborgarförslag om motocrossbana i Lyckeby.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

27

2010.306.826

§ 159
Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning
utomhus.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Lorena Rocha. Förslaget är en iskonstbana för friåkning utomhus och
inte för långt från centrum.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 34 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att initiativet ligger väl i linje
med utvecklingen av spontanidrottsplatser utomhus i Karlskrona. Barn och
vuxna behöver olika möjligheter för fysisk aktivitet. Barn som rör sig tar
med sig lusten att röra på sig för framtiden och behov skapas samtidigt som
barn utvecklas för vuxenlivet. Vuxna som tränar regelbundet i någon form
stärker sin hälsa.
Allt är dock inte enkelt att tillgodose men ingenting är heller omöjligt.
Vad som behövs är:
• tillgång till markyta,
• tillgång till vatten eller konstis,
• elbelysning - kostar både anslutning, armaturer och drift- kan behövas
under den mörka årstiden för optimalt nyttjande,
• material/sarg – kostar att skaffa in och underhålla,
• personal med kunskap om att ”göra is”, samt
• framför allt behövs för konstfrusen isbana även kyla.
Konst – is/plast har tagits fram och beräknas kosta ca 1.500 kr/kvadratmeter
exkl mark och kringservice samt tillsyn och skötsel.
En undersökning av möjligheterna till att göra en isbana centralt i Karlskrona
gjordes 2001 av förvaltningen. En placering av en isyta i tex Hogelands Park
fanns med som en möjlighet vid detta tillfälle. Med drift under tre månader,
december – februari, med drift endast vid temperaturer under 0 grader.
Driftskostnaderna kommer att variera mycket och är beroende av klimatet.
Detta medför att driftskostnaderna ökar kraftigt vid mildväder.
Investeringskostnaden beräknades 2001 till 1,6 Mkr och kostnaden för en
säsong till 405 tkr. I denna summa ingick ej kostnaden för slipning av isen.
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Förslag till konstfrusen isbana utomhus har tidigare behandlats av nämnden
men ej vunnit gehör då det av erfarenhet från andra orter visat sig vara
mycket kostnadskrävande. Tex. har företag runt Lilla Torg i Malmö drivit en
sådan i samverkan med kommunen. Av kostnadsskäl har initiativet lagts ner.
Forts

§ 159 forts
Svar på medborgarförslag om att bygga en iskonstbana för friåkning
utomhus.
Det är inte helt enkelt att lösa alla uppgifter utan ideella insatser. Pengar till
en anläggning måste fram.
I Karlskrona kommun brukar bl.a. FK Vittus se till att hålla is tillgänglig på
Bastasjön när vädret så medger. Vid detta område finns naturligt även
tillgång till andra möjligheter till aktiviteter, grillplatser mm. varför detta
borde vara en bra möjlighet för intresserade skridskoåkare.
Denna vinter har Räddningstjänsten på eget initiativ fixat is intill sin station i
Karlskrona vilket innebar att de också tog ansvar för att isen bar.
I dessa sammanhang måste säkerhetsaspekten beaktas och gör det svårt för
en kommun att hantera.
I detta sammanhang återstår att allmänheten får till gång till is inomhus där
tiderna kommer att öka under kommande säsong.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

21 oktober 2010

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

29

2010.318.823

§ 222
Svar på medborgarförslag om en skidbacke närmre centrum/Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010,
§ 68 av Caroline Svensson. Förslaget är en skidbacke närmre
centrum/Lyckeby.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 30 augusti 2010, § 36 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en skidbacke fungerar
vintertid som en utmärkt arena för spontanidrott. Skidbacken attraherar
besökare ur många olika målgrupper, exempelvis både män och kvinnor,
vuxna och barn. Anläggningen skulle inspirera till både fysisk aktivitet och
socialt umgänge med exempelvis familjen. Både fysisk aktivitet och socialt
umgänge är viktigt för hälsan.
I kommunen finns redan en skidanläggning i Rödeby. I samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterats att ingen naturlig lämplig
backe finns i Lyckebyområdet. En backe som finns är olämplig då det är ett
naturskyddsområde. Lyckebyområdet har också sämre naturliga
förutsättningar vad gäller lämpliga väderförhållanden för en skidanläggning
än vad Rödeby har då Rödeby ligger längre inåt landet.
Kostnaderna för att driva den redan befintliga skidanläggningen i Rödeby
varierar mellan 100 000-160 000 kronor beroende på år och
väderförhållanden. För att anlägga en skidbacke i Lyckebyområdet skulle
dessutom orimligt stora investeringskostnader krävas för att bygga en backe
och köpa in exempelvis snökanoner och liftar tillkomma. I Rödeby finns
föreningen Karlskrona Alpina Klubb som driver anläggningen. I Lyckeby
skulle krävas att en förening bildades som kunde driva skidanläggningen.
Eftersom en befintlig backe redan finns i kommunen prioriteras denna vad
gäller ekonomiska bidrag från kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 oktober 2010, § 222,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

21 oktober 2010
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 161
Sammanträdets avslutning
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP), avslutar sammanträdet med att tacka för sig
eftersom det är denna mandatperiodens sista sammanträde.
Ordföranden tackar presidiet, ledamöter, ersättare och tjänstemän för den
gångna mandatperioden.
Ordförande läser därefter upp olika citat hur barn upplever politiker
1:e vice ordförande Peter Glimvall tackar Gunilla Ekelöf som i 4 år lotsat oss
igenom en mängd olika debatter på ett professionellt sätt och med ett gott
hjärta.
Därefter önskas Gunilla Ekelöf lycka och fullmäktige utbringa ett fyrfaldigt
leve.
______

4 november 2010

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november
2010.
§ 162 Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
§ 163 Anmälningsärende.
§ 164 Avsägelser av kommunala val.
§ 165 Val av revisiorer.
§ 166 Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice ordförande och 2.e vice ordförande.
§ 167 Val av valberedning.
§ 168 Beslut om mandattid för kommunstyrelsen.
§ 169 Val av kommunstyrelse.
§ 170 Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
§ 171 Val av kommunalråd.
_____________

4 november 2010

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 4 november 2010, kl 13.00-14.25

Beslutande

Ålderpresident
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Patrik Hansson (S) §§ 162-166
Peter Glimvall (M) §§ 167-171
Magnus Larsson (C) §§ 167-171
Yvonne Sandberg Fries (S) §§ 167-171
Christina Mattisson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öhman (S)
Faraj Abu-Isefan (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Emma B Henning (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
Rose-Marie Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
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Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Stefan Karlsson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Sara Högelius (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knusston (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)

Tjänstgörande

ersättare

Håkan Eriksson (S)
Bo Svensson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Patrik Enstedt (S)
Anders Persson (S)
Birgitta Möller (S)
Anna Ottosson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Fröberg (M)
Simon Gruvström (SD)
Alf Stålborg (SD)
Mikael Andersson (FP)

Närvarande

ersättare

Ali Abu Isefan (S)
Sandra Bengtsson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Mats Fagerlund (S)
Lotta Holgersson (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Birgitta Möller (S)
Anders Persson (S)
Michael Ryge (S)
Ingrid Trossmark (S)
Bengt Johansson (M)
Ronnie Nilsson (M)
Anders Ovander (M)
Marianne Nordin (M)
Sven Wallfors (M)
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Pernilla Persson (C)
Gunilla Ekelöf (FP)
Reine Svensson (V)

Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Arnstein Njåstad (M) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona torsdagen
den 11 november 2010, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 162-171
Elisabeth Arebark

Ålderspresident …………………………………………………….. §§ 162-166
Patrik Hansson

Ordförande

…………………………………………………….. §§ 167-171
Peter Glimvall

Justeringsledamot ……………………………………………………. §§ 162-171
Arnstein Njåstad

Justeringsledamot ………………………………………………§§ 162-171
Lena Ryge

4 november 2010

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 11 november 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 162
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
Sammanträdet öppnas av ålderpresident Patrik Hansson.
Det är en stor ära för mig att få hälsa valda ledamöter och ersättare välkomna
till en ny mandatperiod för Karlskrona kommunfullmäktige. Några av oss har
varit ledamöter tidigare, andra är här för första gången. Ni ska alla i vart fall
känna er hedrade av att vara fullmäktigeledamöter. Ni är alla direktvalda av
Karlskronaborna i ett öppet fritt och demokratiskt val. Det är ett fint och
viktigt uppdrag att vara kommunfullmäktigeledamot.
Själv har jag tillhört fullmäktige sedan efter valet 1985. Inte kunde jag tro att
jag en dag skulle öppna KF som ålderman! Mer än halva livet som
kommunfullmäktigeledamot! Jag var 21 år och ungdomskandidat för
socialdemokraterna. KF i november 1985 öppnades högtidligt av dåvarande
åldermannen. I detta sammanhang skulle jag vilja vända mig till nyvalda
ledamoten Elina Gustavsson 21 år ung. Idag är det Elina som är
ungdomskandidaten och jag den gråhåriga åldermannen. Jag hoppas att såväl
du Elina som alla andra nyvalda ledamöter i fullmäktige får stort utbyte av
ert uppdrag som ni fått av Karlskronaborna.
Alla ska naturligtvis känna sig välkomna och det är min förhoppning att vi
ska få ett bra klimat i kommunfullmäktige under de närmaste fyra åren.
Debatten ska vara livlig, tuff, hård men saklig. Glöm aldrig att visa respekt
för dina politiska motståndare. I kaffepausen eller efter sammanträdet ska ni
kunna se varandra i ögonen och utbyta ett vänligt ord. Jag tror mig veta att
Karlskronaborna förväntar sig ett värdigt uppträdande av oss alla. Glöm inte
heller att fullmäktigesammanträden numera sänds direkt på webben!
Jag vill betona att det vilar ett tungt ansvar på oss alla i denna församling. Vi
kommer att fatta beslut som kommer att få stor betydelse för
Karlskronaborna både på kort som lång sikt. Vi bestämmer skattesats,
beslutar om budgetar och översiktsplan. Vi säljer och köper kommunal
egendom. Vi svarar på motioner och medborgarförslag.
Vårt ansvar handlar om att förvalta och utveckla våra gemensamma
tillgångar och se till att Karlskronaborna får mesta möjliga valuta för sina
skattepengar. Vårt uppdrag är att överlämna en utvecklad och tolerant
kommun till nästa generation Karlskronabor och de ledamöter som ska ta
plats här så småningom.
Forts

4 november 2010
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§ 162 forts
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
Vi, det vill säga de 8 partier som finns i KF, väljer ibland lite olika vägar för
att nå fram till målen. Målen kan se lite olika ut beroende på vilken
ideologisk grund man står på.
Varje partigrupp finner sina vägar för att skapa ett bättre och tolerantare
Karlskrona som ger de bästa förutsättningarna för att bli en plats och en
kommun där man vill bilda familj, leva och åldras i.
Jag vill än en gång hälsa er alla varmt välkomna till kommunfullmäktiges
första sammanträde i den nya mandatperioden och förklarar härmed formellt
kommunfullmäktigesammanträdet för öppnat.
________

4 november 2010

Aktern

2010.48.102

§ 163
Anmälningsärende.
1. Länsstyrelsens protokoll om slutlig röstsammanräkning för
kommunfullmäktigeval.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

2010.48.102

§ 164
Avsägelser av kommunala uppdrag
Karl-Gösta Svenson (M) har i skrivelse daterad 25 oktober 2010 avsagt sig
uppdraget som kommunens representant i ägarsamrådet avseende
färjehamnen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___

9
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Kommunala uppdrag
De valda
Revisionen
Akten

2010.48.102

§ 165
Val av revisorer (samt ordförande och vice ordförande)
Eva- Marie Malmgren (S) yrkar dels att Mats Nilsson (S) utses till
ordförande, dels att Annacarin Leufstedt (S), Birger Wernersson (S) och Lars
Ericsson (S) utses till ledamöter.
Mats Lindbom (S) yrkar dels att Sven Otto Ullnér (M) utses till vice
ordförande, dels att Pål Wetterling (M), Bo Löfgren (fp) och Bernt Runesson
(C) utses till ledamöter.
Ola Svensson (SD) yrkar att Lars-Erik Johansson (SD) utses till ledamot.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______

4 november 2010 11

Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 166
Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Mats Lindbom (C) yrkar att Peter Glimvall (M) utses till ordförande och
Magnus Larsson (C) till 1:e vice ordförande.
Eva- Marie Malmgren (S) yrkar att Yvonne Sandberg Fries (s) utses till 2:e
vice ordförande.
Ola Svensson (SD) yrkar att Per Björklund (SD) utses till 2:e vice
ordförande.
Proposition
Ålderpresidenten ställer proposition på Eva-Marie Malmgrens yrkande mot
Ola Svenssons yrkande till vem som ska utses till 2:e vice ordförande.
och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Yvonne Sandberg Fries
(s) utses till 2:e vice ordförande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att Peter Glimvall (M) utses till ordförande och Magnus Larsson (C) till
1:e vice ordförande, samt
2. att Yvonne Sandberg Fries (s) utses till 2:e vice ordförande.
_______
Det antecknas till protokollet att Patrik Hansson önskar ordförande Peter
Glimvall lycka till och fullmäktiges ordförandeklubba överlämnas.
Det antecknas vidare till protokollet att Peter Glimvall tackar – på presidiets
vägnar – fullmäktige för förtroendet.
_______

4 november 2010 12
Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 167
Val av valberedning (samt ordförande och vice ordförande)
Mats Lindbom (C) yrkar dels att Lars-Göran Forss (M) utses till ordförande,
dels att Mikael Andersson (FP), Jörgen Johansson (C), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD) och Björn Gustavsson (MP) utses till ledamöter och att Anna
Ottosson (M) utses till ersättare.
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar att Eva-Marie Malmgren (S) utses till vice
ordförande, att Michael Ryge (S) och Eva Öhman (S) utses till ledamöter och
att Oscar Dyberg (S), Chatarina Holmberg (S) och Jonas Sandström (S) utses
till ersättare.
Ola Svensson (SD) yrkar att Christopher Larsson (SD) utses till ledamot.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 168
Beslut om mandattid för kommunstyrelsen
Camilla Brunsberg (M), som föreslagits till kommunstyrelsens ordförande
för mandatperioden 2010-2014, hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsens mandattid skall räknas från kommunfullmäktiges
sammanträde den 4 november 2010 tills val av kommunstyrelse förrättas
nästa gång, dock längst till och med den 31 december 2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 169
Val av kommunstyrelse
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) föreslår att fullmäktige
beslutar utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter Camilla
Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Jan Lennartsson (M), Sophia Ahlin (M),
Carl-Göran Svensson (M), Börje Dovstad (FP), Sofia Bothorp (MP) OCH
Tommy Olsson (KD) och dels ersättare Nicklas Platow (M), Emma SwahnNilsson (M), Arnstein Njåstad (M), Peter Glimvall (M), Anna Ekström (FP),
Maria Persson (C), Björn Gustavsson (MP) och Inga Lill Siggelsten (KD).
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (S) föreslår att
fullmäktige beslutar utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Lars Hildingsson (S), Elina
Gustafsson (S), Yvonne Sandberg Fries (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V),
dels ersättare Oscar Dyberg (S), Lisbeth Bengtsson (S), Magnus Johansson
(S), Håkan Ericsson (S), Patrik Enstedt (S) och Ulf Hansson (V).
Ola Svensson (SD) föreslår att fullmäktige utser Ola Svensson (SD) som
ledamot och Bruno Carlsson (SD) som ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i enlighet med
ovanstående förslag.
_______

4 november 2010 15
Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 170
Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) yrkar att Camilla
Brunsberg (M) utses till ordförande och Mats Lindbom (C) utses till 1:e vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (S) yrkar att
Christina Mattisson (S) utses till kommunstyrelsen 2:e vice ordförande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten

2010.48.102

§ 171
Val av kommunalråd
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) föreslår att Camilla
Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP) och Börje Dovstad
(FP) utses till kommunalråd, samt föreslår att Christina Mattisson (S) och
Patrik Hansson (S) utses till oppositionsråd.
Camilla Brunsberg (M) har med skrivelse den 28 oktober 2010 föreslagit
kommunfullmäktige besluta om att följande ansvarsfördelning:
1. Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M)
Kommunstyrelsens egna verksamheter såsom ekonomiska och finansiella
frågor, budget, flerårsplan och bokslut, demokrati, krisledningshantering,
övergripande strategisk utveckling och ledning, styrning av hela den
kommunala verksamheten samt Östersjöfrågor.
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mats Lindbom (C)
Näringsliv och arbetsmarknadsfrågor, integration, infrastruktur samt frågor
för tillväxt och utveckling i syfte att underlätta företagsetableringar samt
ordförandeskapet i Energiska Karlskrona inrättat under kommunstyrelsen.
3. Kommunalråd Börje Dovstad (FP)
Välfärdsfrågor såsom socialtjänst, äldreomsorg, handikappomsorg, barn- och
ungdomsverksamhet, skola och utbildningsfrågor, kultur, idrotts- och
fritidsfrågor samt ordförandeskapet i personaldelegationen.
4. Kommunalråd Sofia Bothorp (MP)
Miljöfrågor och folkhälsofrågor, jämställdhet, bostadspolitik samt lokal
infrastruktur såsom gator, vägar, parker, räddningstjänst, kollektivtrafik,
vatten och avlopp.
Yrkanden
Åsa Gyberg (V) meddelar att vänstern inte deltar i dagens beslut, för att man
anser att det är för många kommunalråd som föreslås.
Ola Svensson (SD) yrkar att ett 1/2 av oppositionsråden tilldelas
Sverigedemokraterna och att Socialdemokraterna tilldelas 1 1/2
oppositionsrådsplats.
Forts
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§ 171 forts
Val av kommunalråd
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ola Svenssons yrkande om att få ett 1/2
oppositionsråd mot Mats Lindboms yrkande om 2 oppositionsråd till
Socialdemokraterna och finner att fullmäktige beslutar att de 2
oppositionsrådsplatserna till Socialdemokraterna.
Reservationer
Ola Svensson (SD), Per Henriksson (SD), Simon Gruvström (SD), Bruno
Carlsson (SD), Nils Johansson (SD), Christoffer Larsson (SD) och Alf
Stålborg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att utse Camilla Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP)
och Börje Dovstad (FP) till kommunalråd med föreslagen ansvarsfördelning
enligt ovan, samt
2. att utse Christina Mattisson (S) och Patrik Hansson (S) till oppositionsråd.
_______

25 november 2010

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25
november 2010.
§ 172 Sammanträdet inleds med avtackning.
§ 173 Avsägelser av kommunala val.
§ 174 Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till Sveriges
kommuner och landstingskongress.
§ 175 Anmälningsärende.
§ 176 Inkomna medborgarförslag.
§ 177 Regler för ersättare.
§ 178 Riktlinjer för attest.
§ 179 Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011.
§ 180 Svar på medborgarförslag om vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget.
§ 181 Svar på medborgarförslag om namn och riktningspilar på sjön.
§ 182 Svar på medborgarförslag om halkfri beläggning på Galgarmarksbron.
§ 183 Svar på medborgarförslag om att det får inte hända igen.
§ 184 Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, attsats nr 6, samt beslut om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö,
Rödeby och Nättraby.
§ 185 Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, attsats nr 6, samt beslut om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö,
Rödeby och Nättraby.
______

25 november 2010

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 25 november 2010, kl 13.00-15.13

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öhman (S)
Faraj Abu-Isefan (S)
Catharina Holmberg (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma B Henning (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Annica Engblom (M) kl 14.45-15.13 §§ 175-185
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
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Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP) Jäv kl 15.05-15.10 §§ 184-185
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Stefan Karlsson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Sara Högelius (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knusston (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Bo Svensson (S) kl 13.00-14.45 §§ 172-174
Sandra Bengtsson (S)
Birgitta Möller (S)
Ali Abu Isefan (S) kl 14.45-15.13 §§ 175-185
Ann-Marie Branje (M) kl 13.00-14.45 §§ 172-174
Anna Ottosson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Simon Gruvström (SD)
Alf Stålborg (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 15.05-15.10 §§ 184-185
Günter Dessin (V)

Närvarande ersättare

Ali Abu Isefan (S) kl 13.00-14.45 §§ 172-174
Ingrid Trossmark (S)
John-Erik Danerklint (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Michael Ryge (S)
Åke Håkansson (S)
Patrik Enstedt (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Ann-Marie Branje (M) kl 14.45-15.13 §§ 175-185
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-15.05, 15.10-15.13 §§ 172-183
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Kent Lewén (FP)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emma Swahn Nilsson (M) och Claes-Urban Persson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona torsdagen
den 2 december 2010, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 172-185
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Emma Swahn Nilsson

Justeringsledamot………………………………………………
Claes- Urban Persson

25 november 2010

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 2 december 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 172
Sammanträdet inleds med avtackningar
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Glimvall framför fullmäktiges tack
och överlämnar gåvor och blommor till under förra mandatperioden
avgående ledamöter och ersättare.
Ulla Berg, Karin Brunsberg, Walla Carlsson, Nicole Carlbäck, José
Espinoza, Jan Johansson, Karl-Gustaf Johansson, Sune Johansson, Laila
Karlsson, Margita Landehag, Bengt Lindström, Per-Anders Nygård, Rosita
Persson, Kurt Petersson, Margareta Rhodin, Anita Seaberg, Karl-Gösta
Svenson, Sven-Otto Ullnér, Birger Wernersson och Inger Åkesson avtackas
först.
Därefter avtackar ordförande de som suttit i kommunfullmäktige mer än 20
år Bo Andersson, Percy Blom och Ann-Charlotte Svensson.
Bo Andersson framför ledamöternas tack till fullmäktige.
Sist avtackas kommunfullmäktiges avgående ordförande Gunilla Ekelöf.
Gunilla Ekelöf framför sitt tack till fullmäktige.
Avtackningen avslutas med en fanfar.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2010.48.102

§ 173
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ewa Karlsson (MP) har i skrivelse daterad 17 november 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i styrelsen för
Blekinge Läns museum.
AnnaCarin Åkesson (KD) har i skrivelse daterad 8 november 2010 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

2010.48.102

§ 174
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av
ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden (28)
Ordförande
Jan-Olof Pettersson (FP)
1:e vice ordförande
Nicklas Platow (m)
2:e vice ordförande
Patrik Hansson (S)
Ledamöter
Jeanette Petersson (S)
Roland Andreasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (fp)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S)
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)
Magnus Johansson (M)
Martin Abrahamsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander (C)
Maria Appelskog (KD)
Joakim Andersson (MP)
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Handikappnämnden (24)
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Karin Månsson (FP)
Daniel Jusinski (KD)
Lena Ryge (S)
Fredrik Wallin (S)
Suada Keran (S)
Billy Peltonen (S)
Cecilia Abrahamsson (S)
Lasse Rydell (S)
Anders Ovander (M)
Gerd Sjögren (M)
Eva Abramsson (M)
Göran Roos (SD)
Ingela Abramsson (C)
Linda Videll (S)
Bo Blomqvist (S)
Laila Johansson (S)
Tommy Eriksson (S)
Lena Klintefors (S)
Erik Gisslen (M)
Ulla Jeansson (M)
Ingemar Sunesson (M)
Ove Uppgren (SD)
Bengt Jonsson (FP)
Maj Olsson (C)

Idrotts- och fritidsnämnden (20)
Ordförande
Björn Gustavsson (MP)
Vice ordförande
Faraj Abu Iseifan (S)
Ledamöter
Chatarina Holmberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Inger Eriksson (S)
Tommy Mattisson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Vera Johnsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Åsa Thelning (FP)
Gunilla Gustavsson (C)
Ersättare

Sandra Bizzozero (S)
Ashraf Darwish (S)
Anna Jonsson (S)
Jimmy Petersson (S)
Thomas Nilsson (M)
Victor Andersson (M)
Olof Ljungberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Billy Åkerström (KD)
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Kulturnämnden (20)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Jan Lennartsson (M)
Birgitta Möller (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Magnus Pagels (S)
Sophia Ahlin (M)
Tom Olsson (M)
Bruno Carlsson (SD)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Ulf Hansson (V)
Kitty Ekman-Ehn (S)
Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Dan Lundqvist (S)
Joakim Bengtsson (M)
Rose-Marie Larsson (SD)
Eva Runesson (C)
Matz Arnström (KD)
José Espinoza (MP)

Miljö- och byggnadsnämnden (24)
Ordförande
Sofia Bothorp (MP)
1:e vice ordförande
Carl-Göran Svensson (M)
2:e vice ordförande
Eva Öman (S)
Ledamöter
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)
Ersättare

Thomas Åberg (S)
Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S)
Linda Jakobsson (M)
Bengt Andersson (M)
Paul Cederholm (SD)
Eva Röder (FP)
Tony Ramberg (C)
Johan Eriksson (V)
Ingmarie Söderblom (MP)
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Socialnämnden (20)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Tekniska nämnden (24)
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Ingrid Hermansson (C)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Strömqvist (S)
Björn Fries (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Björn Olsson (S)
Anna Månsson (M)
Sven Wallfors (M)
Ola Svensson (SD)
Ann-Christin Karlsson (FP)
Sture Nilsson (C)
Ingrid Trossmark (S)
Ghaleb Zeaiter (S)
Walla Carlsson (S)
Bengt Göran Koffed (S)
Mai-Kathe Westberg (M)
Maria Danell (M)
Simon Gruvström (SD)
Lena Hjorth (FP)
Marianne Widebrant (C)

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Thörnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)
Liten Löfgren (S)
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)
Per Ivarsson (FP)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)
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Utbildningsnämnden (24)
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Valnämnden (12)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Emma Swahn Nilsson (M)
Karl-Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Jonsson (S)
Stefan Andersson (S)
Ulrica Svensson (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)
Bo Bergström (S)
Marie Gummesson (S)
Mikael Hammarin (S)
Jonna Lengstedt (S)
Dennis Lager (S)
Sara Gerdbo (M)
Axel Skröder (M)
Ola Svensson (SD)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Liselotte Ejlefjärd Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

Birgitta Gamelius (M)
Hans-Olof Månsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Ewy Svensson (S)
Mats Mårtensson (M)
Katarina Johansson (C)
Mats Fagerlund (S)
Ulrica Svensson (S)
Lennart Johannisson (M)
Evy Pettersson (M)
Robin Kullberg (FP)
Jan Spjuth (KD)
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Äldrenämnden (28)
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Överförmyndarnämnden (8)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Jan-Åke Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Peter Johansson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Alf Öien (S)
Angela Sandström (S)
Christer Göstasson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Per Björklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Weste Brynestam (C)
Günter Dessin (V)
Elin Håkansson (KD)
Siv Brorsson (S)
Jonas Nilsson (S)
Kerstin Johansson (S)
Mikael Wickström (S)
Anita Löfström (S)
Bengt Lindström (M)
Bo Arnesjö (M)
Gunnar Sandwall (M)
Jenny Ahltini (M)
Nils Johansson (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)
Göran Redeén (KD)
Vakant ( )

Anna Ottosson (M)
Ingrid Ekstrand (S)
Conny Ärleskog (S)
Marianne Olofsson Reuterskiöld (FP)
Martin Abramsson (M)
Sterne Johannesson (S)
Bodil Arnesjö (M)
Carola Olander (FP)
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Affärsverken Karlskrona AB (8)
Ordförande
Mats Lindbom (C)
Vice ordförande
Christer Sandström (S)
Ledamöter
Catharina Rosenquist (S)
Bengt Johansson (M)
Michael Thurbin (M)
Ersättare

Affärsverken Energi AB (6)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Ersättare

AB Karlskronahem (16)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Arne Stenström (S)
Charlotte André (M)
Roger Arvidsson (C)

Mats Lindbom (C)
Christer Sandström (S)
Bengt Johansson (M)
Catharina Rosenquist (S)
Michael Thurbin (M)
Roger Arvidsson (C)

Börje Dovstad (FP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Mats Fagerlund (S)
Laila Karlsson (S)
Georg Nydahl (S)
Karin Brunsberg (M)
Jan Hagberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Berit Pagels (C)
Sören Svensson (S)
Christina Stamblad (S)
Åke Stridh (S)
Ulf Danielsson (M)
Rune Andersson (M)
Filip Issal (FP)
Vakans ( )

Kruthusen Företagsfastigheter AB (8)
Ordförande
Carl-Göran Svensson (M)
Vice ordförande
Rikard Jönsson (S)
Ledamöter
Gerthie Olsson (S)
Magnus Trulsson (M)
Stefan Lundin (FP)
Ersättare
Jörgen Karlsson (S)
Ulla Thurbin (M)
Jonas Weikel (M)
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Arvodesberedningen (3)
Ordförande
Ledamöter

Karlskrona Fryshus AB (2)
Ledamot
Ersättare

Claes Uggla (M)
Gerthie Olsson (S)
Ronny Fransson (KD)

Lottie Dahl Ryde
Bengt Nilsson

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge (10)
Ordförande
Mikael Andersson (FP)
2:e vice ordförande
Patrik Enstedt (S)
Ledamöter
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma B Henning (M)
Ersättare
Sandra Bengtsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ronnie Nilsson (M)
Maria Persson (C)
Larsson fond, Hildegard Agda (1)
Ledamot
Olof Andersson (C)

Lundeska och Danielssonska kassorna (8)
Ordförande
Hans Söderström
Ledamöter
Roland Löfvenberg (M)
Lars Johansson
Lars-Bertil Persson
Ersättare
Kenneth Ericson
Hans Nilsson
Stig Blad
Hans Åkesson
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Nämndemän (32)
Nämndeman

Kaj Jansson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Per-Anders Nygård (S)
Anita Seaberg (S)
Gert Olsson (S)
Inge Lena Åbom (S)
Irene Forsberg (S)
Ola Bygdén (S)
Christina Anderbjörk (S)
Jonas Sandström (S)
Susanne Öhrn (S)
Daniel Risberg (S)
Roland Löfvenberg (M)
Marianne Ivarsson (M)
Johan Svensson (M)
Eva Ottosson (M)
Peter Glimvall (M)
Birgitta Ståhl (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Rune Andersson (M)
Nils Johansson (SD)
Rose-Marie Larssson (SD)
Simon Gruvström (SD)
Åsa Thelning (FP)
Gun-Britt Danielsson (FP)
Nicole Carlbäck (FP)
Mona Svantesson (C)
Karl-Anders Holmqvist (C)
José Espinoza (MP)
Lucy Mantia (MP)
Tommy Öhlin (V)
Carina Olsson (KD)

Revisorer Affärsverken Energi AB (4)
Revisorer
Bo Löfgren (FP)
Annacarin Leufstedt (S)
Ersättare
Bernt Runesson (C)
Lars Ericson (S)
Revisorer Affärsverken Karlskrona AB (4)
Revisorer
Bo Löfgren (FP)
Annacarin Leufstedt (S)
Ersättare
Bernt Runesson (C)
Lars Ericson (S)
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Revisorer AB Arena Rosenholm Karlskrona (4)
Revisorer
Sven-Otto Ullner (M)
Lars Ericson (S)
Ersättare
Bo Löfgren (FP)
Annacarin Leufstedt (S)
Revisorer Björkerydsstiftelsen (1)
Revisor
Torbjörn Åkesson (C)
Revisorer Karlskrona Fryshus AB (1)
Revisor
Mats Nilsson (S)
Revisorer Karlskronahem AB (4)
Revisorer
Mats Nilsson (S)
Sven-Otto Ullner (M)
Ersättare
Pål Wetterling (M)
Birger Wernersson (S)
Revisorer Kruthuset Företagsfastigheter AB (4)
Revisorer
Bernt Runesson (C)
Birger Wernersson (S)
Ersättare
Sven-Otto Ullner (M)
Lars Ericson (S)
Revisorer Karlskrona Moderbolag AB (6)
Revisorer
Mats Nilsson (S)
Sven-Otto Ullner (M)
Ersättare
Bernt Runesson (C)
Lars Ericson (S)
Auktoriserade revisorer
Thomas Almqvist
Patrik Nilsson
Revisorer Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge (2)
Revisor
Birger Wernersson (S)
Ersättare
Pål Wetterling (M)

Revisorer Sydost Energi AB (2)
Revisor
Bo Löfgren (FP)
Ersättare
Annacarin Leufstedt (S)
Stipendiedelegationen för högskolestuderande (2)
Ledamöter
Peter Glimvall (M)
Yvonne Sandberg Fries (S)
OBS! Ersättare går in som tjänstgörande ledamot i den ordning de valts.
Kommunfullmäktige förrättar sluten omröstning för val till Kommuner och
Landstings kongress. Valsedlarna sänds till Kommunförbundets valnämnd
för sammanräkning.
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Akterna

2010.508.007
2010.137.214
2010.430.214
2010.256.700
2010.189.042
2010.530.006
§ 175
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av inköp i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, 2010-10-19, dnr 402-2795-10, detaljplan för
del av Stadsträdgården i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, 2010-11-02, dnr 402-3008-10, detaljplan för
del av Gullbernahult 1 m fl, Gullberna Park i Karlskrona kommun.
4. Socialtjänst kvartalsrapport 20101018 från socialnämnden.
5. Räddningstjänsten Östra Blekinge, granskning av utlåtande avseende
delårsrapport 2010.
6. Sammanträdesplan år 2011 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
utskott.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2010.538.822
2010.543.510
2010.524.311
2010.523.531
2010.559.430

§ 176
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om rabatt på inträdesavgift till simhall, av Berit
Svensson.
2. Medborgarförslag om fartkamera på Verkö, av Tea Gladher.
3. Medborgarförslag om att vägarbeten delas upp så inte alla är samtidigt,
av Emma Nilsson.
4. Medborgarförslag om att kollektivtrafiken bör ha tätare trafik i områden
som växer, av Erika Andersson.
5. Medborgarförslag om att sätta upp en BajaMaja och att inte soptunnorna
tas bort på Djupvik på Aspö, av Lars Gustafsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2010.546.102

§ 177
Regler för ersättare.
Efter överläggningar med gruppledarna för de politiska partierna i
Karlskrona kommunfullmäktige har träffats följande överenskommelse om
ersättares tjänstgöring i nämnd och styrelse under mandatperioden 20102014.
För ledamot tillhörande

inkallas ersättare i följande ordning

M
Fp
C
Kd
Mp
S
V
Sd

M
Fp
C
Kd
Mp
S
V
Sd

Fp
M
M
M
M
V
S

C
C
Fp
Fp
Fp

Mp
Mp
Mp
C
C

Kd
Kd
Kd
Mp
Kd

Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 5 november 2010
hemställt att kommunfullmäktige beslutar enligt redovisat förslag till regler.
Kommunfullmäktige beslutar
att redovisat förslag till regler skall gälla under mandatperioden 2011-2014.
_______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.531.002

§ 178
Riktlinjer för attest.
Kommunfullmäktige fastställde 18 juni 1997, § 124, nuvarande
reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (attestreglemente) för
Karlskrona Kommun. Ett förtydligande/tillägg beslutades 1999-03-29 av
dåvarande ordförande i kommunstyrelsen.
Sedan gällande attestreglemente beslutades har utvecklingen accentuerat
avseende det vi dagligdags benämner elektronisk handel. Det stora
flertalet fakturor hanteras elektroniskt och genom det projekt kring
elektronisk handel som kommunfullmäktige beslutade igångsätta år 2008
har målsättningar ytterligare ökats inom området. Denna utveckling har
föranlett att en översyn av gällande regelverk gjorts så att detta anpassas
för ett förändrat arbetssätt.
De synpunkter som under åren framkommit om önskemål om förändringar
från såväl revisionen som verksamheten har i så stor utsträckning som
möjligt beaktats.
De förändringar som föreslås är bl.a. att det blir att absolut krav på att det
utöver behörighetsattest ska vara två olika personer som utför
gransknings-/beslutsattest. Vidare görs ett förtydligande om vad som
gäller vid en nämnd/styrelses representation.
Om kommunfullmäktige fastställer det nya förslaget på riktlinjer för attest
innebär det att samtliga tidigare beslut avseende kontroll av ekonomiska
transaktioner upphör.
En enskild nämnd/styrelse kan utfärda än striktare
tillämpningsanvisningar. Innan en nämnd/styrelse fastställt dessa, gäller
dessa riktlinjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 240,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna riktlinjer för attest,

Forts
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§ 178 forts
Riktlinjer för attest.
2. att dessa riktlinjer skall gälla fr.o.m. 1 januari 2011,
3. att upphäva samtliga tidigare beslut avseende kontroll av ekonomiska
transaktioner.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.337.041

§ 179
Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011.
Skattesats
Det ännu något oklara politiska läget i kommunen efter årets val medför
förseningar i höstens budgetprocess. Detta innebär bl.a. att
kommunfullmäktige kommer att fastställa budgeten först vid sitt
sammanträde i december månad (15-16 dec.). Enligt kommunallagen
måste dock kommunerna senast under november månad i
kommunfullmäktige fatta ett (preliminärt) beslut om skattesatsen för det
kommande budgetåret. Det finns dock möjlighet för kommunerna att
under december månad i kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut
innebärande en annan slutlig skattesats.
Kommunledningsförvaltningen föreslår nu att kommunens skattesats
för år 2011 fastställs till oförändrat 21,19 % (varit oförändrad sedan år
1996).
Vissa avgifter
Förslagen till vatten- och avloppstaxa respektive renhållningstaxa måste
inför varje nytt kalender-/budgetår fastställas av kommunfullmäktige.
För att dessa avgifter ska kunna börja tillämpas redan från den 1 januari
2011 bör ett särskilt beslut härom fattas av kommunfullmäktige senast i
november månad. Tekniska nämnden behandlade förslagen till ändrad
va-taxa respektive renhållningstaxa vid sitt sammanträde i september
månad.
Förslaget till va-taxa innebär sammanfattningsvis att den rörliga avgiften
höjs med 2,6 % och den fasta avgiften med i princip 1,0 till 3,0 % samt att
anläggningsavgiften höjs med ca 10 %. Inom renhållningsområdet föreslås
samtidigt att flertalet avgifter förblir oförändrade eller sänks något med
undantag för latrinhanteringen och hämtningen av osorterat avfall. Nya
avgifter införs för ”dragväg per sopkärl”, beviljade uppehållsansökningar
och containerhämtning av osorterat avfall. De detaljerade förslagen till nya
taxor framkommer av de upprättade förslagen.
Eventuella övriga förslag till avgiftsförändringar för år 2011 kan
däremot i princip anstå och i stället fastställas först i samband med
behandlingen i december månad av förslaget till Budget och Plan i
övrigt för kommunen för åren 2011 – 2013.
Forts
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§ 179 forts
Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 242,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kommunens skattesats för år 2011 till oförändrat 21,19
%,
2. att samtidigt godkänna upprättat förslag till vatten- och avloppstaxa
för år 2011, samt
3. att även godkänna upprättat förslag till renhållningstaxa för 2011.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2008.430.825

§ 180
Svar på medborgarförslag om vattenpost på flytbryggan vid vid
Fisktorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 maj 2008
§ 58 av Carina Reuterljung. Förslaget är att ge tekniska nämnden i uppdrag
att fram ett underlag för en vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget, samt att
ge tekniska nämnden i uppdrag att undersöka vad som behövs för att sätta
upp en vattenpost och utföra uppdraget.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 29, 81
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anlägga en
vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget på ett enkelt och billigt sätt är för
närvarande inte möjligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 243,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på Christina Mattissons ändringsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christina
Mattissons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Christina Mattissons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2008.952.558

§ 181
Svar på medborgarförslag om namn och riktningspilar på sjön.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 27 november
2008 § 150 av Åke Holst. Förslaget är att sätta upp namnskyltar och
riktningspilar på sjön.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 79 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sätta upp namnskyltar och
riktningspilar i skärgården är ett omfattande och kostsamt arbete. Förutom att
ansvarsfrågan är uppdelad mellan Sjöfartsverket och kommunen krävs
tillstånd från respektive markägare för skyltsättning på sjön. Kommunens
ansvar omfattar enbart utmärkning av farleder (inklusive angivande av
djupgående)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 244,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2009.580.822

§ 182
Svar på medborgarförslag om underhåll av badplatsen på Stumholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 augusti
2009 § 144 av Bengt Johansson. Förslaget är rensning av bottenvegetation
från hopptornet till bryggan längst österut, samt även bottnen vid barnens
badplats. Reparera betongbryggan mittemot hopptornet. Måla hopptorn och
startpallar, samt mindre underhåll på och längs strandpromenaden av trä
längs badplatsen. Fyll på grus på den grusade gångvägen längs badplatsen
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 29, 80
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen är
medveten om bristerna och kommer att inventera badanläggningen, även
konstruktionsdelar som ligger under vattenytan, efter årets badsäsong.
Underhållsinsatser kommer därefter att sättas in under hösten 2010 och våren
2011. De delar som är dåliga kommer att rivas och om möjligt ersättas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 245,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2010.102.312

§ 183
Svar på medborgarförslag om en halkfribeläggning på
Galgarmarksbron.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010
§ 27 av Gunnar Blomqvist. Förslaget är en halkfri beläggning liknande den
som numera finns på gamla Långöbron.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 77 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Galgmarksbron som är en
ren stålkonstruktion har funnits sedan 60-talet och har sedan dess haft samma
typ av beläggning som nu finns på bron. Gamla Långöbrons farbana är
annorlunda konstruerad och kan ej jämföras med Galgarmarksbron. Att
använda samma sorts beläggning på dessa broar bedöms ej vara lämpligt.
När nyare beläggning så småningom planeras på Galgarmarksbron kommer
tekniska nämnden beakta de i medborgarförslag framförda synpunkterna och
undersöka möjligheterna att utföra lämplig halkfri beläggning även på denna
bro.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 246,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2010.279.170

§ 184
Svar på medborgarförslag om att det får inte hända igen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010
§ 68 Ronny Johansson. Förslaget är att förse varje borgarbrandkår med en
liten aluminiumbåt.
Förslaget översändes till Räddningstjänsten Östra Blekinge för yttrande och
svar har inkommit därifrån.
Räddningstjänsten har i sitt yttrande klargjort ansvarsfördelningen mellan
stat och kommun vad gäller olyckor till sjöss som regleras i lagen om skydd
mot olyckor. Kommunens ansvar är begränsat till de områden som definieras
som hamnområden och även sjöar och vattendrag inom kommunen.
Räddningstjänsten har vid samtliga stationer en ytlivräddarorganisation som
håller en hög standard och är utrustade med överlevnadsdräkter och
flytbräda. Det finns även en centralt placerad vattendykenhet på Trossö.
Räddningstjänsten förfogar även över en större arbetsbåt och en mindre
gummibåt som kan assistera vid räddningsinsatser.
Räddningstjänsten anser att med nuvarande utrustning och utbildning kan
räddningstjänsten inom sitt ansvarsområde utföra effektiva insatser både
inom sitt ansvarsområde och även biträda Sjöfartsverket inom deras område.
Räddningstjänsten kommer att initiera en överläggning med SOS-centralen i
Växjö och Sjöfartsverket för att säkerställa larmrutiner vid sjöolyckor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 247,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Tekniska nämnden
Akten

2008.827.318

§ 185
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Stefan Lundin (FP) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober
2008 § 114 av Arne Karnehov. Förslaget är att med omedelbar verkan
upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta
om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och
Nättraby, samt att kommunstyrelsen låter tekniska nämnden utreda och
komma med förslag till kommunal väghållning även i Jämjö och Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 78 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med att frågan
aktualiserades om återaktivering av den ”vilande”vägföreningen i Rödeby
gav kommunstyrelsen, den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden
utredningsuppdraget att ”se över enskilda vägars och
vägföreningars ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala
vägnätet samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna”.
Tekniska förvaltningen presenterade utredningen i tekniska nämnden och
kommunstyrelsen varefter kommunstyrelsen, den 10 februari 2004, § 25,
lämnade beslutsförslag till fullmäktige i elva att-satser.
Sammantaget innebär förslaget i korthet följande:
1. att kommunen ansvarar för väghållningen inom Karlskrona tätort
inklusive Lyckeby och Torskors och har därmed ett rationellt och
geografiskt sammanhållet väghållningsområde,
2. att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och
därmed aktivera Rödeby vägförening (KF den 26 februari 2004 att-sats
nr 6),
3. att successivt öka de årliga underhållsbidragen till enskilda väghållare
inom tätorterna, samt
4. att anvisa 1,0 mkr i budget 2004 som engångsinsats till förstärknings- och
beläggningsarbeten inom Rödeby.
Forts
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§ 185 forts
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004
§ 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Beslutet överklagades av enskilda medborgare i Länsrätt, Kammarrätt och
Regeringsrätt utan bifall i någon instans.
Lantmäteriförrättning om bildande av Rödeby vägars samfällighetsförening
är genomförd och föreningen är idag aktiv.
Tekniska nämnden anser att inga nya omständigheter tillkommit som
skulle föranleda en ändring av tidigare beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 248,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Christoffer Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christoffer
Larssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Tekniska nämnden
Akten

2008.825.318

§ 186
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Stefan Lundin (FP) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23 oktober 2008
§ 114 av Magnus Alfredsson. Förslaget är att med omedelbar verkan
upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004 § 23, att-sats nr 6, samt besluta
om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och
Nättraby, samt att kommunstyrelsen låter tekniska nämnden utreda och
komma med förslag till kommunal väghållning även i Jämjö och Nättraby.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2010, § 78 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med att frågan
aktualiserades om återaktivering av den ”vilande”vägföreningen i Rödeby
gav kommunstyrelsen, den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden
utredningsuppdraget att ”se över enskilda vägars och
vägföreningars ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala
vägnätet samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna”.
Tekniska förvaltningen presenterade utredningen i tekniska nämnden och
kommunstyrelsen varefter kommunstyrelsen, den 10 februari 2004, § 25,
lämnade beslutsförslag till fullmäktige i elva att-satser.
Sammantaget innebär förslaget i korthet följande:
1. att kommunen ansvarar för väghållningen inom Karlskrona tätort
inklusive Lyckeby och Torskors och har därmed ett rationellt och
geografiskt sammanhållet väghållningsområde,
2. att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och
därmed aktivera Rödeby vägförening (KF den 26 februari 2004 att-sats
nr 6),
3. att successivt öka de årliga underhållsbidragen till enskilda väghållare
inom tätorterna, samt
4. att anvisa 1,0 mkr i budget 2004 som engångsinsats till förstärknings- och
beläggningsarbeten inom Rödeby.
Beslutet överklagades av enskilda medborgare i Länsrätt, Kammarrätt och
Regeringsrätt utan bifall i någon instans.
Forts
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§ 186 forts
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004
§ 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Lantmäteriförrättning om bildande av Rödeby vägars samfällighetsförening
är genomförd och föreningen är idag aktiv.
Tekniska nämnden anser att inga nya omständigheter tillkommit som
skulle föranleda en ändring av tidigare beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 november 2010, § 249,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

15 december 2010
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 15
december 2010.
§ 186 Utdelning av 2010 års Kulturpris.
§ 187 Avsägelser av kommunala val.
§ 188 Kommunala val.
§ 189 Anmälningsärenden.
§ 190 Inkomna medborgarförslag.
§ 191 Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet.
§ 192 Utdelning av 2010 års Hilleröds Byråds vandringspris.
§ 193 Utvärdering personalprogram.
§ 194 Uppföljning per den 31 oktober 2010 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 195 Ansökan om anslutning till kommunens internbank.
§ 196 Förslag till mångfaldsplan.
§ 197 Svar på medborgarförslag om anläggande av en skateboardpark vid Wämöhallen.
§ 198 Svar på medborgarförslag om fritidsgård på Hässlegården.
§ 199 Svar på medborgarförslag om skatehall i Lyckeby.
§ 200 Svar på medborgarförslag om konstgräsplan i Lyckeby.
§ 201 Svar på medborgarförslag om belysning på konstgräsplan vid Rosenfeltskolan..
§ 202 Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan på Vedebyskolans fotbollsplan.
§ 203 Svar på medborgarförslag om belysning runt Bastasjön.
§ 204 Svar på medborgarförslag om dagsverken kopplad till arbetsförmedlingen.
§ 205 Begäran om kommunal borgen.
§ 206 Antagande av detaljplan för del av kv Knölen m.fl, (Hästö Marina), Karlskrona
kommun Blekinge län.
§ 207 Ordförandens julhälsning
______
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15 december 2010

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 15 december 2010, kl 8.30-20.18
Sammanträdet ajourneras kl.12.00-13.30 för lunch

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

2

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S) 8.30-16.00 § 186-del av § 191
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Faraj Abu-Isefan (S)
Catharina Holmberg (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 15.00-20.18 §§ del av 191-207.
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Anna Månsson (M) kl 8.30-20.00 §§ 186-191
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma B Henning (M)
Sophia Ahlin (M) kl 8.30-16.00 §§ 186-del av 191
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)

15 december 2010
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Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
Rose-Marie Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP) Jäv kl 20.13-20.18. § 206
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Stefan Karlsson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Sara Högelius (V) kl 8.30-17.30 §§ 186-del av 191
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 15.00-20.18 §§ del av 191-207. Jäv
kl 20.13-20.18. § 206
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Bo Svensson (S)
Birgitta Möller (S)
Åke Håkansson (S) kl 16.00-20.18 §§ 191-207
Ann-Marie Branje (M) kl 08.30-14.00 §§ 186-del av 191.
kl. 16.00-20.18 §§ del av 191-207
Birgitta Gamelius (M)
Anna Ottosson (M)
Anders Ovander (M) kl 20.00-20.18 §§192-207
Simon Gruvström (SD)
Mikael Andersson (FP)
Günter Dessin (V) kl. 17.30-20.18 §§ del av 191-207

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Michael Ryge (S)
Sandra Bengtsson (S)
Ali Abu Isefan (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Patrik Enstedt (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Anders Persson (S)
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Lotta Holgersson (S)
Ann-Marie Branje (M) kl 14.00-16.00 del av § 191
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M) kl 8.30-20.00 §§ 186-191
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 8.30-17.40 §§ 186- del av 191
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Gûnter Dessin (V) kl 8.30-17.30 §§ 186-del av 191
Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
kanslichef Birgitta Jönsson
nämndsekreterare Magdalena Nordin

Utses att justera

Ann-Louise Trulsson (M) och Helene Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona torsdagen
den 23 december 2010, kl. 11.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 186- 207
Magdalena Nordin

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Ann-Louise Trulsson

Justeringsledamot………………………………………………
Helene Gustafsson

15 december 2010

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 23 december 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Magdalena Nordin
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15 december 2010

§ 186
Utdelning av Kulturpriset
Kulturpriset tilldelas år 2010 bröderna Kulenovic med
följande motivering:
För sin storslagna satsning på att iordningställa Vattenborgen.
Med en hög ambitionsnivå på både det arkitektoniska anslaget
och val av utförande och material, har man med respekt för
byggnadens kulturhistoriska värde skapat en levande,
attraktiv miljö för mat och kultur mitt i Världsarvet.
______
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15 december 2010

Kommunala uppdrag
Akten

§ 187
Avsägelser av kommunala uppdrag
Madeleine Sjögren (MP) har i skrivelse daterad den 26
november 2010 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___

2010.48.102
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15 december 2010

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

2010.48.102

§ 188
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss
(M) väljer fullmäktige följande till och med den 31 december
2014:
Blekinge Museum, Stiftelsen
Ordförande tillsätts av landstinget
Vice ordförande
Karl-Gösta Svenson (M)
Ledamöter
Eva Runesson (C)
Birgitta Möller (S)
Ersättare
Anders Persson (S)
Karlskrona Baltic Port AB
Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Ledamöter
Lars Hildingsson (S)
Ersättare
Tommy Olsson (KD)
Ägarsamråd
Sofia Bothorp (MP)
Christina Mattisson (S)
Koloniträdgårdar upa Karlskrona (Gullberna)
Ledamot
Jan-Olov Andersson (MP)
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud
Mats Svensson Tjänsteman
Ersättare
Mats Lindbom (C)
Affärsverken Energi AB (1)
Ombud
Karl-Gustav Johansson (M)
Arena Rosenholm Karlskrona AB
Ombud
Mats Lindbom (C)
Karlskrona Fryshus AB
Ombud
Camilla Brunsberg (M) Forts.
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§ 188 forts
Kommunala val
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ombud
Camilla Brunsberg (M)
Ersättare
Lars Hildingsson (S)
Regionstyrelse Blekinge
Ledamöter
Patrik Hansson (S)
Christina Mattisson (S)
Camilla Brunsberg (M)
Ola Svensson (SD)
Anna Ekström (FP)
Magnus Larsson (C)
Ersättare
Magnus Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Emma B Henning (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Martin Kirchberg (SD)
Sara Högelius (V)
Abrahamssons A och Gulins Stiftelse
Aukt revisor
Almqvist Thomas
Borgströms Stiftelse
Aukt revisor

Almqvist Thomas

Halléns Stiftelse, Folke och Elise
Aukt revisor
Almqvist Thomas
Lundeska o Danielssonska kassorna
Aukt revisor
Leif Höe
Samverkansnämnden i Blekinge (hjälpmedelsnämnd)
Ledamot
Jan Åke Nordin (M)
Ersättare
Patrik Hansson (S)
Sparbanksstiftelsen kronan
Huvudman
Gunilla André (M)
Äldrenämnden
Ersättare

Kenneth Mattsson (FP)

Valnämnden
Ledamot
Jan Spjut KD)
Valdes felaktigt till ersättare ska vara ledamot
_______
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Akterna

2010.459.739
2010.458.739
2010.256.700

§ 189
Anmälningsärenden.
1. Ej verkställda beslut inom LSS 9 § 100630 från handikappnämnden.
2. Ej verkställda beslut inom SoL 16 kap § 6 f-h 100930 från
handikappnämnden.
3. Ej verkställda beslut inom SoL 16 kap § 6 f-h 100930 från äldrenämnden.
4. Länsstyrelsen i Blekinge Län, 2010-11-12, dnr 402-3072-10, Detaljplan
för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum i Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2010.568.512
2010.580.024
2010.609.880
2010.608.455

§ 190
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om åtgärder mot trafiksituationen längs Verkövägen
och även anslutningar till den via Bengtsavägen, av Maria Hoffner.
2. Medborgarförslag om ersättning till arbetsgivare där förtroendevalda är
tjänstlediga, av Filip Issal.
3. Medborgarförslag om att införskaffa Vita Briggen (fängelset) till nytt
bibliotek, av Hans-Christer Olsson.
4. Medborgarförslag om nytt namn för området Bubbetorpstippen, av
Sigvard Mattsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.337.041

§ 191
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade
verksamhet.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning finns följande
handlingar:
1. Femklöverns, d.v.s. moderaternas, folkpartiets,
centerpartiets, miljöpartiets och kristdemokraternas förslag till
”Tillsammans bygger vi gröna, sköna och företagsamma
Karlskrona” (8 att-satser),
2. kommunfullmäktiges ramar för upplåning, utlåning och
borgensförteckning, bilaga 1,
3. Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för
år 2011, bilaga 2,
4. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget
för 2011 samt ramar för 2012 och 2013 ”Vi tror på
Karlskrona” ,
5. Sverigedemokraternas budgetförslag 2011 samt planer för
2012 och 2013 ”En återupprättad välvärd”,
6. Protokoll från MBL-förhandling 19 november 2010.
Under sammanträdet överlämnar Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet följande underlag:
”Socialdemokraternas beslutsförslag med anledning av ärende
9” (8 att-satser och 1 tilläggsyrkande)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november
2010, § 275, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budget för år 2011
och plan för åren
2012-2013, samt upprättad bilaga 1 kommunfullmäktiges
ramar för upplåning, utlåning och borgensförteckning, samt
bilaga 2 uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden
m.m för år 2011. Forts.
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Camilla Brunsberg (M), Börje Dovstad (FP), Mats Lindbom (C), Sofia
Bothorp (MP), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Anna Ekström (FP), Stefan
Lundin (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Magnus Johansson (S), Lars
Hildingsson (S), Faraj Abu-Isefan (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Sara
Högelius (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag
till budget 2010 – 2012 ”Vi tror på Karlskrona”,
Ola Svensson (SD), Per Björklund (SD), Christoffer Larsson (SD) yrkar
bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2010 – 2012 ”En
återupprättad välfärd”,
Elina Gustafsson (S), Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
------------BUDGET FÖR NÄMNDERNA
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
----------------

Sid.
37
37
37
38
39
40
42
42
43
44
45
46
47
48

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag.
Christoffer Larsson (SD) yttrar sig. Forts.
----------------
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet

HANDIKAPPNÄMDEN
Karin Månsson (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Lena Ryge (S), Jan-Olof Petersson (FP) och Christoffer Larsson (SD) yttrar
sig.
-------------------

IDROTT- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Faraj Abu-Isefan (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag.
--------------

KULTURNÄMNDEN
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Birgitta Möller (S) och Ulf Hansson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas
och Vänsterpartiets förslag.
Ola Svensson (SD), Christina Mattisson (S), Camilla Brunsberg (M) och
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
---------------

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag.
----------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag.
Camilla Brunsberg (M) yttrar sig. Forts.
-------------
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet

TEKNISKA NÄMNDEN
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Åke Håkansson (S) och Lars Hildingsson (S) yrkar bifall på
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.
Claes-Urban Persson (S), Jan-Olof Petersson (FP), Lars-Göran Forss (M) och
Christoffer Larsson (SD) yttrar sig.
--------------

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Emma Swahn Nilsson (M) och Emma B Henning (M) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (S) och Jonas Sandström (S) yrkar bifall på
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.
Jan-Olof Petersson (FP), Ann-Louise Trulsson (M), Christoffer Larsson
(SD), Eva-Marie Malmgren (S) och Börje Dovstad (FP) yttrar sig.
--------------

VALNÄMNDEN
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
--------------

ÄLDRENÄMNDEN
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (S) yrkar bifall på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag.
Ola Svensson (SD) yttrar sig.
--------------

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Anna Ottosson (M) yttrar sig. Forts.
---------------
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet
Proposition och beslut

KOMMUNSTYRELSEN
Mikael Andersson (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Emma B Henning (M), Lars Hildingsson (S), Camilla Brunsberg (M),
Christina Mattisson (S) yttrar sig.
-------------Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Socialdemokraternas och Vänsterpartiet förslag och Sverigedemokraternas
förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag mot Sverigedemokraternas för att få fram ett
motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag röstar ja, den som vill
bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster, 9 nej-röster och 32 röster som avstod
att anta Socialdemokraternas och Vänsterpartiet förslag som motförslag.
Voteringsprotokoll 1
Kommunfullmäktige beslutar att anta Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag som motförslag. Därefter ställer ordförande
proposition på kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster och 39 nej-röster
enligt Socialdemokraternas och Vänsterpartiet förslag. Voteringsprotokoll 2
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.
Camilla Brunsberg (M) meddelar att samtliga partier i Femklövern reserverar
sig mot beslutet. Forts.
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet
Proposition och beslut
Peter Glimvall (M), Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Jan Lennartsson (M), Ann-Louise Trulsson (M),
Anna Månsson (M), Lars-Göran Forss (M), Arnstein Njåstad (M), Emina
Cejvan (M), Nicklas Platow (M), Jan-Åke Nordin (M), Emma B Henning
(M), Henrik Larsen (M), Patrik Stjernlöf (M), Ann-Marie Branje (M) JanOlof Petersson (FP), Anna Ekström (FP), Stefan Lundin (FP), Börje Dovstad
(FP), Karin Månsson (FP), Magnus Larsson (C), Mats Lindbom (C), Jörgen
Johansson (C), Ingrid Hermansson (C), Maria Persson (C), Ingmarie
Söderblom (MP), Stefan Karlsson (MP), Sofia Bothorp (MP), Björn
Gustavsson (MP), Tommy Olsson (KD), Thomas Brindefalk Knutsson (KD),
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på att följande tillägg ska
läggas till deras budgetförslag:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över reglerna för försäljning av
kommunal mark och egendom i syfte att skapa konkurrens även vid
försäljning
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget
för år 2011 samt plan för 2012 och 2013,
2. att fastställa finansiella mål för åren 2011-2013 i enlighet med
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag,
3. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta resultat-, balans- och
investeringsbudget, samt anslag för Karlskrona kommuns nämnder för
såväl budgetåret 2011 som planeringsåren 2012 och 2013 i enlighet med
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag. S och V:s 8 attsatser måste skrivas ut i beslutet,
4. att fastställa angivna ramar för upplåning och borgensförteckning i enligt
med budgetdokumentets bilaga 1,
5. att ålägga styrelse, nämnder och bolag att genomföra uppdrag och vidta
de åtgärder som framkommer i Socialdemokraterna och Vänsterpartiets
budgetförslag för 2011 samt planer för 2012 och 2013 samt att övriga
följa den inriktning som anges,
6. att fastställa beloppsramen under 2011 för kommunstyrelsen enligt § 8
punkt 6 i reglementet till 2 miljoner kronor. (Avser förköpsärenden)
Forts.
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§ 191 forts
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet
Proposition och beslut
7. att bemyndiga ekonomichefen at vidta erforderliga tekniska justeringar
av nämndernas ramar såsom exempelvis fördelning av budgeterat prisoch lönereserv,
8. att fastställa arvoden för politiska förtroendemän och kvinnor för år 2011
i enlighet men bilaga 2 förutom att årsarvoderingen till ledamot i
personaldelegationen stryks,
9. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över reglerna för försäljning av
kommunal mark och egendom i syfte att skapa konkurrens även vid
försäljning
_________

15 december 2010 19

§ 192
Utdelning av Hilleröds Byråds vandringspris
Hilleröd Byråds vandringspris
Vandringspriset tilldelas år 2010 Morgan Johansson, Karlskrona Tennisklubb.
Morgan är en lovande tennisspelare som redan nått framgångar, bl a blev han
svensk mästare för pojkar 16 i både singel och dubbel 2009. Han blev också
svensk mästare 2010 både i singel och dubbel. Han har också haft framgångar
internationellt.
_________
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Personalenheten
Akten

2010.294.020

§ 193
Utvärdering av personalprogram
Den 16 december 2004 tog fullmäktige beslut om att ett nytt
personalprogram skulle utarbetas för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet. Dåvarande personalavdelning fick i uppdrag att verkställa
beslutet och i den plan som togs fram för genomförande ingick att en
utvärdering skulle genomföras efter tre år (kvartal 4:2008).
Personalprogrammet togs fram av en arbetsgrupp vars arbete styrdes av en
styrgrupp bestående av förvaltningschefer och en referensgrupp som var
likställig med personaldelegationen. Programmet sjösattes den 25-27 april
2005 och under hösten 2005 var samtliga utbildningsinsatser för chefer
genomförda så att programmet kunde börja användas i verksamheterna.
Under ca 4 år har samtliga verksamheter inom Karlskrona kommun haft
möjlighet att arbeta med personalprogrammet. På grund av omprioriteringar,
nya medarbetare och minskade resurser begärde
kommunledningsförvaltningen anstånd med utvärdering av
personalprogrammet vilket kommunstyrelsen tog beslut om i januari 2009.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 270,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med det värdegrundbaserade programmet samt den nu gjorda
utvärderingen som grund, ta fram ett förslag till nytt heltäckande
personalpolitiskt program för Karlskrona kommun, bestående av en
långsiktig värdegrund, policys för att konkretisera värdegrunden, samt mål
för personalpolitiken,
2. att tillsätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande,
personaldelegationsordförande, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, samt
personalchef för framtagande av personalpolitiskt program, samt
3. att Börje Dovstad (FP) utses som sammankallande i styrgruppen.
Eva Strömqvist (S) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Börje Dovstad (FP), yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2010.189.042

§ 194
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010 för kommunens samlade
verksamheter.
Härmed överlämnas budgetuppföljning per den 31 oktober för kommunen
och koncernen jämte en prognos för årets budgetutfall.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med
de medel som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 273,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna ska därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har, alternativ förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att avslå utbildningsnämnden begäran om utökad budgetram,
3. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt utfall för
helår 2010, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, samt
4. att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2010
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Region Blekinge
Finanschef
Ekonomienheten
Akten

2010.204.040

§ 195
Ansökan om anslutning till kommunens internbank.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 11 maj 2010 § 116, beslutades om
Region Blekinges anslutning till Karlskrona kommuns internbank. Samtidigt
beviljades en kreditlimit om 20 mnkr kopplad till Region Blekinges
transaktionskonto att gälla t.o.m. 31 december 2010. Från region Blekinge
har nu inkommit en förfrågan om förlängning av denna kredit.
Region Blekinge, som är ett kommunalförbund, har tillkommit efter
överenskommelse mellan Landstinget Blekinge, Karlshamns, Karlskronas,
Olofströms, Ronnebys och Sölvesborgs kommuner. Region Blekinge
bildades den 1 januari 2001. Fr.o.m. den 1 januari 2003 är Region Blekinge
ett kommunalt samverkansorgan som är bildat enligt Lag (2002:34) om
samverkansorgan i länen.
Kommunens finansiella policy, vilken beslutades av kommunfullmäktige
den 26 augusti 2010, kräver separat beslut i kommunfullmäktige avseende
kredit kopplad till internbankens transaktionskonto. Finanspolicyn stipulerar
att kreditvillkoren skall vara marknadsmässiga, men motsvara internbankens
refinansieringskostnad inklusive omkostnadsersättning.
De villkor som Karlskrona Kommun erbjuder Region Blekinge för
utnyttjande av internbankens checkräkningskredit är Swedbanks
räntebas VECU + Swedbanks aktuella marginal (2,27 %) + 0,4 % som
är Karlskrona kommuns egen marginal. VECU är veckoränta och
motsvarade 1,24 % per 2010-11-10.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 274,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka en kreditlimit om 20 mnkr kopplad till Region Blekinges
transaktionskonto att gälla tom 2011-12-31.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Handikappnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

2010.574.109

§ 196
Mångfaldsplan
From den 1 januari 2009 gäller Diskrimineringslagen, SFS 2008:567. Lagen
innefattar områdena kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder.
Idag arbetar vi med tre av diskrimineringsgrunderna, men i skilda dokument.
Två nämnder ansvarar för det kommunövergripande arbetet
(handikappnämnden och kommunstyrelsen).
Kommunen har inga planer för arbetet mot diskriminering av
könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell läggning eller ålder.
Jämställdhetsplan för Karlskrona gäller till och med 2011, Plan för etnisk
mångfald gäller samma tidsperiod och Handikappolitiskt program ska
omarbetas.
Med anledning av detta föreslår ansvariga för de olika planerna att en
gemensam plan, Mångfaldsplan, ersätter dessa tre gällande planer from 2012
varvid även arbete kring övriga i diskrimineringslagen ingående delar tas
med i denna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 276,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
Mångfaldsplan för Karlskrona kommun tillsammans med berörda
förvaltningar. Mångfaldsplanen ska gälla from 1 januari 2012.
Yrkanden
Ola Svensson (SD) yrkar avslag.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
avslagsyrkandet.
Fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts.
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§ 196 forts
Mångfaldsplan
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
Mångfaldsplan för Karlskrona kommun tillsammans med berörda
förvaltningar. Mångfaldsplanen ska gälla from 1 januari 2012.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.319.829

§ 197
Svar på medborgarförslag om anläggande av en skateboardpark vid
Wämöhallen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Albin Ekroth. Förslaget är att bygga en skateboardpark i
Wämö, vid gamla ishallen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 55 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid samråd med tekniska
förvaltningen konstaterades att området kring Wämöhallen är kontaminerat.
Marken kommer att gå att vistas på efter att ett lager har lagts ovanpå men är
inte lämpligt att bygga på. Däremot är slänten intill Wämöhallen inte en del
av det kontaminerade området och denna slänt skulle eventuellt kunna lämpa
sig för bygge av en skatepark.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 278,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.319.829

§ 198
Svar på medborgarförslag om fritidsgård på Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Johanna Svensson. Förslaget är att det borde finnas en
fritidsgård i Hässlegården, den skulle kunna ligga där fritidshemmet för
handikappade ligger på Regnbågsgatan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 54 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i området som
medborgarförslaget gäller finns för närvarande en fritidsgård vid
Spandelstorpsskolan som har öppet eftermiddagar, en fritidsgård i Lyckeby
vid Vedebyskolan som har öppet kvällstid, samt Karlskrona Lyckå ridklubbs
föreningsgård. Området som medborgarförslaget berör tillhör Vedebyskolans
rektorsområde och det finns en vana i området att via cykel ta sig till
Vedebyskolan.
Anläggandet av nya fritidsgårdar startar med utgångspunkt i ungas behov och
i samverkan med föreningar eller annan ungdomsverksamhet. För närvarande
finns inga planer på att öppna ytterligare en fritidsgård i det aktuella området
men kommunen undersöker kontinuerligt med ungdomar vilka förändringar
av behov och vilka möjligheter som finns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 279,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.316.829

§ 199
Svar på medborgarförslag om skatehall i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Johan Jansson. Förslaget är att kommunen bygger en
skatehall i Lyckeby.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 53 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att kostnaden för att anlägga en
park på ca 1000 kvm till sammanlagt 5 Mkr. Anläggningen innehåller då
förutom åkyta också tillgång till toalett och el. Baserat på en avskrivningstid
på 20 år blir det en årlig kostnad om 490 tkr. Utöver den kostnaden krävs
underhåll för 20 tkr vartannat år för impregnering av betongen samt dagligt
underhåll i form av städning etc för 15 Tkr per år. Detta ger en total beräknad
årskostnad om 515 tkr.
Inom kommunen har diskussioner kring anläggandet av en skatepark i
Karlskrona redan först, dock utan att definitivt beslut har tagits. Diskussioner
pågår fortfarande då frågan alltjämt anses vara aktuell inte minst till
kommande översiktsplan för Karlskrona, Satsningen ska då göras i
samverkan med befintlig förening.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 280,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.324.821

§ 200
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Mikael Törnström. Förslaget är att det byggs en
konstgräsplan i Lyckeby, förslagsställaren föreslår två platser
Lyckebyskolans grusplan eller Vedebyskolans grusplan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 56 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att anlägga en fullstor
konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs, dränering och asfalt
koster 5,5 Mkr exklusive moms för en svart granulat matta. En matta med
grönt miljövänligt granulat kostar 6,5 Mkr exklusive moms. Kostnaden ovan
förutsätter att lämplig mark finns att tillgå.
Flera olika möjligheter har undersökts för att hitta en lämplig plats både med
tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att anlägga
en konstgräsplan i Lyckeby kan vara skäligt då området har en aktiv
fotbollsförening och ett flertal skolor i närområdet som skulle kunna nyttja
en plan. Att anlägga en konstgräsplan kan även bidra till att öka aktiviteten
för andra boende i Lyckeby/Vedebyområdet.
Anläggningen av en konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet bör
effektueras då ekonomin så medger. Samverkan bör ske med skola,
förenings- och näringsliv.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 281,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten
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2010.325.317

§ 201
Svar på medborgarförslag om belysning på konstgräsplan vid
Rosenfeltskolan.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 51 av Mikael Törnström. Förslaget är mer belysning på
Rosenfeltskolans konstgräsplan för man ser inget på kvällen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 56 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att belysning av
konstgräsplanen på Rosenfeldtsskolan beräknas kosta cirka 100 tkr. Därtill
kommer årliga driftskostnader på mellan 10 och 15 tkr. På och kring planen
finns redan en sorts belysning av typen allmänbelysning.
I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen har framkommit att det finns
planer på att bygga studentbostäder i en byggnad intill konstgräsplanen och
att det finns en risk att stark belysning och aktivitet med hög ljudnivå som
kan störa de kringboende. Val av armatur, att eventuellt avskärma
armaturerna mot fasader samt att reglera tiden för belysningen är av
betydelse. Det kan också finnas skäl att tillståndspröva belysningen. Genom
att tidsbegränsa belysningen till 22.00 kan problem med störande ljus och
ljud vid olämpliga tider på dygnet undvikas. Med tidsstyrd belysning skulle
planen kunna nyttjas mer än idag, speciellt på vinterhalvåret. Belysning
skulle kunna minska eventuell skadegörelse och bidra till att den fysiska
aktiviteten skulle kunna öka bland kringboende.
Rektor Sven-Bertil Johansson på Rosenfeldtsskolan ställer sig positiv till
medborgarförslaget då det finns en förhoppning om att belysning skulle
minska skadegörelse och vandalisering. Hittills har dessa problem varit små
men det finns en oro för att de ska öka, en oro som skulle minska med
belysning på och kring planen. Effekterna av byggnation av studentbostäder
bör först studeras innan ytterligare satsningar görs på anläggningen. Därefter
kan ställning tas till förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 282,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.311.821

§ 202
Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 51 av Alexander Hasselberg. Förslaget är en konstgräsplan på
Vedebyskolans fotbollsplan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 27 september 2010, § 50 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan en konstgräsplan
anlagts på Telenor Arena i Rosenholm kom ett förslag från idrotts- och
fritidsförvaltningen att ytterligare två konstgräsplaner skulle anläggas under
2010, se Konstgräsutredning.
Att anlägga en konstgräsplan med markarbete, belysning, konstgräs,
dränering och asfalt kostar 5,5 Mkr exklusive moms för en matta med svart
granulat. En matta med grönt, miljövänligare, granulat kostar 6,5 Mkr
exklusive moms. Kostnaderna ovan förutsätter att lämplig mark finns att
tillgå, enklast möjliga markarbete utan störande ledningar i marken samt
korta avstånd för materialtransport. För att hålla gräsmattan i skick behöver
granulat fyllas på årligen. Svart granulat kostar 20 tkr exklusive moms och
grönt 125 tkr exklusive moms, årligen. Dessutom tillkommer driftskostnader
av belysning på 30 tkr/år samt eventuell anskaffning av maskiner för skötsel,
i ”Konstgräsutvecklingen i Karlskrona kommun” beräknad till 100 tkr/år.
Om konstgräsplanen ska kunna nyttjas av föreningar på kvällstid kan även
kostnader för omklädningsrum och hygienutrymmen tillkomma.
Flera olika möjliga områden har undersökts för att hitta en lämplig plats både
med tanke på markförhållanden och behov bland kommuninvånarna. Att
anlägga en konstgräsplan i Lyckeby/Vedebyområdet kan vara skäligt då
området har en mycket aktiv fotbollsförening och ett flertal skolor i
närområdet som skulle kunna nyttja planen.
Vedebyskolan har idag valt att satsa på ett aktivitetsområde på skolgården
med möjlighet till annan sorts spontanaktivitet. Att anlägga en konstgräsplan
i Lyckeby/Vedebyområdet kan, då ekonomin medger det, bidra till att öka
aktiviteten för skolorna i och boende i Lyckeby/Vedebyområdet. Forts.
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§ 202 forts.
Svar på medborgarförslag om en konstgräsplan på Vedebyskolans
fotbollsplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 283,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

2010.321.317

§ 203
Svar på medborgarförslag om belysning runt Bastasjön.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 51 av Johanna Svensson. Förslaget är en belysning runt
Bastasjön, alltså slingan.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 23 oktober 2010, § 63 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Bastasjöområdet är ett
friluftsområde som nyttjas av både privatpersoner och föreningsengagerade
personer. I området finns flera olika motionsspår för både gång och löpning
samt ridspår. Den för medborgarförslaget aktuella slingan runt sjön är en ca
1,5 km lång slinga som bokstavligen löper över stock och sten. På grund av
det ojämna underlaget skulle belysning kunna vara till gagn för de besökare
som väljer att gå sjörundan efter mörkrets inbrott. Tekniska förvaltningen
planerar att inom en snar framtid förbättra underlaget kring sjön.
Att anlägga ett elljusspår utmed slingan kring sjön skulle, med stålstolpar,
ledningar, armatur och markarbete, enligt Affärsverken kosta ca 360 tkr
exklusive moms. Då ingen trafik kommer att belasta slingan kan så kallade
pansarrör användas vilka kan fästas på berggrunden vilket innebär att någon
sprängning inte blir nödvändig. Den årliga kostnaden inklusive
kapitalkostnad och driftskostnad av belysningen blir ca 50 tkr per år, exkl.
moms beräknat på en avskrivningstid på 20 år. Kostnadsberäkningen baseras
på att ljuset är tänt mellan skymning fram till kl. 23.00 och från kl. 06.00 på
morgonen fram till gryning.
Del av mark som aktuell slinga går över ägs av annan än kommunen. I
Bastasjöområdet finns redan en annan belyst slinga, dock ej i direkt
anslutning till sjön.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 284,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2010.500.106

§ 204
Svar på medborgarförslag om dagsverken kopplad till
arbetsförmedlingen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
augusti 2009, § 144 av Irene Pettersson. Förslaget är dagsverkeakuten
kopplad till arbetsförmedlingen. Särskilt ställe för våra tonåringar och vuxna
under 25 år som gör det lättare för dem att få kortare arbetstillfällen. Vi vet
att arbete eller någon form av sysselsättning skulle kunna främja både den
fysiska och fram för allt den psykiska hälsan i denna grupp.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 6 april 2010, § 103 för ny
beredning.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 28 oktober 2010,
§ 63 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Dagsverken har tidigare bedrivits som en verksamhet inom Karlskrona
kommun. Då skedde det genom att arbetsförmedlingen och/eller
socialförvaltningen placerade ungdomar i kommunens regi. Numera finns ett
flertal andra regelsystem som omöjliggör en likadan satsning. Förutom lagen
om hushållsnära tjänster som nämndes i föregående svar så arbetar
arbetsförmedlingen i dag enbart med privata aktörer i sina åtgärdsprogram.
Undantaget Lyft och FAS 3 som berör individer som har blivit utförsäkrade.
Lyft upphör i december innevarande år. I kontakt med arbetsförmedlingen
visar det sig att det inte finns några program inom arbetsförmedlingen som
tillåter ett samarbete kring dagsverken. Den samverkan som kan ske är att
kommunen som arbetsgivare anställer individer eller ställer upp med
praktikplatser inom den egna verksamheten. Anställningar kan vara
bidragsfinansierade, instegsjobb och nystartsjobb.
Tidigare fanns också en möjlighet att arbeta med dagersättning (ersättning
för dagsverken) från kommunen med personer som befinner sig i arbetslöshet
och/eller uppbär ekonomiskt bistånd, det är idag inte tillåtet att betala ut
praktikantersättning om det inte är i form av ekonomiskt bistånd och en
sedvanlig prövning skett. De ersättningar som en kommun kan ge till en
enskild medborgare är:
- lön och då ska avtal följas, sociala avgifter erläggas osv.
- arvoden till politiker
- ekonomiskt bistånd
Forts
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§ 204 forts
Svar på medborgarförslag om dagsverken kopplad till
arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet har genom åren varit
arbetsförmedlingens förlängda arm med ett tätt samarbete och där
arbetsförmedlingen placerat individer i verksamhetens olika delar där ingick
tidigare dagsverken . Med det nya regelverk som benämns ovan finns inte de
möjligheter längre.
Idag arbetar arbetsmarknadsenheten mer och mer tillsammans med
socialförvaltningen för att hitta nya vägar till självförsörjning för de som
uppbär ekonomiskt bistånd. Samarbetet har lett till att det nu finns en
överenskommelse där socialförvaltningen kommer att kunna skriva in
individer med bibehållet ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsenheten och
som på uppdrag arbetar med vägledning och coachning gentemot deltagare. I
arbetet ingår praktik hos såväl privata företag som kommunen. En
praktikplats kan ha olika mål beroende på individ, det kan vara:
Arbetsmarknadskontakt, kompetensunderhåll, prova på nytt,
arbetslivserfarenhet, arbetsträning, språk etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 285,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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AB Karlskrona Moderbolag
Ekonomienheten
Akten

2009.384.045

§ 205
Begäran om kommunal borgen
Kommunfullmäktige beslöt den 26 mars 2009 § 64 att reversen mellan AB
Karlskrona Moderbolag och Karlskrona kommun ska upphöra samt att ge
AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att teckna nytt lån hos extern
långivare. För att AB Karlskrona Moderbolag ska kunna få en god upplåning
om 120 miljoner kronor. Upplåningen har varit hos Kommuninvest med 90
dagars upplåning. Kommuninvest kräver framöver en annan formulering av
borgensåtagandet från kommunen för framtida upplåning.
Tidigare formulering har varit ” att bevilja borgen för AB Karlskrona
Moderbolag för upplåning om 120 miljoner kronor”
Förslaget på ny formulering är ”att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
Karlskrona Moderbolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
120 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga
lånebelopp”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 286,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Karlskrona Moderbolags
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 120 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga lånebelopp, samt
2. att tidigare lämnad borgen ersätts av ovanstående borgen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Blekinge län
De berörda
Kommunens anslagstavla
Akten

2009.500.106

§ 206
Detaljplan för del av Kv Kölen m fl, (Hästö Marina) Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Ledamöterna Tommy Olsson (KD) och Börje Dovstad (FP) anmäler jäv.
Detaljplanen för Kv. Kölen m fl har varit föremål för utställning. Under
utställningstiden, 17 maj – 14 juni 2010, har utställningshandlingar funnits
tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket, samt på Karlskrona
kommuns webbplats: www.karlskrona.se. Utställningen har annonserats i
lokalpressen den 14 maj 2010.
Syftet med planen är att ombilda området från industriändamål till
bostadsändamål och småbåtshamn/marina för att möjliggöra en mer
ändamålsenlig användning. Förslaget medger 20 – 26 bostadshus i direkt
anslutning till småbåtshamn/marina, vilket skapar en attraktiv och varierande
boendemiljö med möjlighet till småskalig båtverksamhet för såväl boende
som andra. I och med föreslagna förändringar ökar allmänhetens tillgång till
hamnområdet.
Planområdet är beläget på södra delen av Hästö, nordost om Karlskrona
centrum. I söder och öster avgränsas området av vatten. I väster och norr
gränsar området till Brovägen respektive Ångslupsvägen. Närmaste
bebyggelse är i norr kvarteret Sextanten, på norra sidan av Ångslupsvägen.
Planområdet omfattar cirka 75 000 kvm varav cirka 40 000 kvm är
vattenområde.
Planområdet omfattar fastigheterna Kölen 5 – 11 samt delar av Brovägen och
Ångslupsvägen, vilka ägs av Karlskrona kommun. Planområdet omfattar
även fastigheterna Hästö 2:8, vilken ägs av Förvaltnings AB Sjöhästen och
Kompassen 14 och 15, vilka är privatägda.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 november 2010, § 287,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Kv. Kölen m fl, samt Forts.
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§ 206 forts
Detaljplan för del av Kv Kölen m fl, (Hästö Marina) Karlskrona
kommun, Blekinge län.
2.att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Günter Dessin (V) meddelar att Vänsterpartiet; Günter Dessin (V), Åsa
Gyberg Karlsson (V) inte deltar i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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§ 207
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och önskar
alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul och Ett Gott
Nytt År.
2:e vice ordförande Yvonne Sandberg Fries (S) önskar ordföranden en God Jul
och ett Gott Nytt År.
________

27 januari 2011

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011.
§1

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§2

Kommunala val

§3

Anmälningsärenden.

§4

Inkomna medborgarförslag.

§5

Inkommen interpellation.

§6

Ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och LP-verksamheten i Karlskrona för
år 2011.

§7

Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.

§8

Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag.

§9

Revidering av regelmente för kommunstyrelsen.

§ 10

Socialnämndens regelmente.

§ 11

Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats.

§ 12

Svar på motion om Kovikens parkområde på Saltö.

§ 13

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Kungsmarken eller dess omnejd.

§ 14

Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekparken i Spandelstorp.

§ 15

Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i gamla isahallen
(Klinteberga).

§ 16

Fråga.

§ 17 Svar på interpellation om spelregler för hur och när beslut ska fattas.
_________

27 januari 2011
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 27 januari 2011, kl 13.30-15.37

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öhman (S)
Catharina Holmberg (S)
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma B Henning (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Annica Engblom (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)

2

27 januari 2011

Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Stefan Karlsson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knusston (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Håkan Eriksson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Mats Fagerlund (S)
Sandra Bengtsson (S)
Patrik Enstedt (S)
Ann-Marie Branje (M)
Birgitta Gamelius (M)
Simon Gruvström (SD)
Alf Stålborg (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Roger Poka (MP)
Günter Dessin (V)

Närvarande ersättare

Nusreta Kurtanovic Nilsson (S)
Michael Ryge (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Kent Lewén (FP)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Reine Svensson (V)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark
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4

Utses att justera

Anna Månsson (M) och Patrik Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona torsdagen
den 3 februari 2011, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-17
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Anna Månsson

Justeringsledamot………………………………………………
Patrik Andersson

27 januari 2011

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 februari 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2011.27.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
Marie Gummesson (S) har i skrivelse daterad 13 januari 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Roger Poka (MP) har i skrivelse daterad 20 januari 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Per Björklund (SD) har i skrivelse daterad 24 januari 2011 avsagt sig
uppdraget som ledamot i äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2011.27.102

§2
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Abrahamssons A och Gulins A stiftelse (3)
Ordförande
Torbjörn Haraldsson (M)
Ledamöter
Filip Issal (FP)
Stefan Andersson (S)
Arena Rosenholm Karlskrona, AB, styrelsen (18)
Ordförande
Camilla Brunsberg (M)
Vice ordförande
Christina Mattisson (S)
Ledamöter
Patrik Hansson (S)
Lars Hildingsson (S)
Erik Lindborg (FP)
Maria Persson (C)
Ulf Svahn (MP)
Ersättare
Chatarina Rosenqvist (S)
Faraj Abu Iseifan (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Britt-Marie Ammer Forss (M)
Börje Dovstad (FP)
Ulf Lundh (C)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Barnhem för flickor, Karlskrona (2)
Ledamot
Ersättare

Elin Håkansson (KD)
Birgitta Möller (S)

Björkerydsstiftelsen (2)
Ledamot
Ersättare

Cecilia Fagerström (C)
Karl-Erik Håkansson (S)

Björkholmsstugor Karlskrona kommuns, Lions Club (3)
Ordförande
Tommy Olsson (KD)
Ledamöter
Jan Hagberg (M)
Ersättare
Ewa Lengstedt (S)

7

27 januari 2011

§ 2 forts
Kommunala val
Borgströms Stiftelse J A (5)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Gunhild Arvö (FP)
Ingrid Ekstrand (S)
Torbjörn Allander (M)
Daniel Jusinski (KD)
Mikael Wickström (S)

Gode män, jord- och skogsbruk (6)
God man
Åke Ivarsson (M)
Anders Åkesson (M)
Lars Carlsson (C)
Ingvar Svensson (C)
Birger Wernersson (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Gode män, Tätortsförhållanden (6)
God man
Berit Pagels (C)
Jan- Olov Andersson (FP)
Arne Söderbom (FP)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Anita Löfström (S)
Birger Wernersson (S)
Halléns stiftelse, Folke och Elsie (7)
Ordförande utses av stiftelsen
Ledamöter

Mats Mårtensson (M)
Mats Svendsby(FP)
Katarina Johansson (C)
Katarina Möller (S)
Anita Seaberg (S)

Ersättare

Daniel Jusinski (KD)
Vakant (S)

Hultqvist stipendiefond, Ebba (4)
Ledamöter
Rolf Hallberg (M)
Anna-Karin Svensson (C)
Claes Bothén (KD)
Ronny Svedklint (S)
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§ 2 forts
Kommunala val
Jeanssons donationsfond, John (10)
Ordförande
Ulla Thurbin (M)
Vice ordförande
Ingegerd Holm (S)
Ledamöter
Robin Kullberg (FP)
Asta Karlsson (C)
Monica Karlsson (S)
Gert Bengtsson (S)
Ersättare
Jan Johansson (KD)
Christina Birge (MP)
Kerstin Johansson (S)
Åke Nilsson (S)
Litorina folkhögskola, styrelsen (2)
Representant
Johan Hellström (MP)
Ersättare
Birgitta Möller (S)

Militärhemmet, stiftelsen (2)
Ledamöter
Ersättare
Moderbolag, AB Karlskrona (14)
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Irma Strömberg (C)
Jonas Sandström (S)

Camilla Brunsberg (M)
Lars Hildingsson (S)
Liten Löfgren (S)
Håkan Eriksson (S)
Niclas Platow (M)
Filip Issal (FP)
Mats Lindbom (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Oscar Dyberg (S)
Laila Karlsson (S)
Karl-Gustav Johansson (M)
Bengt Jonsson (FP)
Lars Karlsson (C)
Göran Reéden (KD)

Ombud, Affärsverken Karskrona (2)
Ombud
Karl-Gustav Johansson (M)
Ombudsersättare
Lars Hildingsson (S)
Ombud, Blekingetrafiken (2)
Ombud
Ombudsersättare

Camilla Brunsberg (M)
Christina Mattisson (S)
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§ 2 forts
Kommunala val
Ombud, Karlskronahem AB (2)
Ombud
Camilla Brunsberg (M)
Ombudsersättare
Lars Hildingsson (S)
Ombud, Moderbolaget, AB Karlskrona (2)
Ombud
Jan Lennartsson (M)
Ombudsersättare
Magnus Johansson (S)

Ombud, Sydostenergi AB (2)
Ombud
Ombudsersättare

Camilla Brunsberg (M)
Lars Hildingsson (S)

Revisor Björkholmsstugor, stiftelsen (3)
Revisor
Mikael Helgesson (M)
Revisorersättare
Birger Wernersson (S)

Revisor Blekinge museum (2)
Revisor
Revisorersättare

Stefan Lundin (FP)
Mats Nilsson (S)

Revisor Vårdförbundet Blekinge (1)
Revisor
Ulf Danielsson (M)

Revisor Finsam samordningsförbund (2)
Revisor
Pål Wetterling (M)
Revisorersättare
Annacarin Leufstedt (S)

Samordningsförbundets styrelse (finansiell samordning-Blekinge) (2)
Ledamöter
Ingrid Hermansson (C)
Ersättare
Jan- Anders Lindfors (S)
Sydost Energi AB (5)
Ordförande
Ledamöter
Ersättare

Mats Lindbom (C)
Bengt Johansson (M)
Christer Sandström (C)
Roger Arvidsson (C)
Chatarina Rosenqvist (S)
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§ 2 forts
Kommunala val
Thunells stiftelse, Martin (12)
Ordförande
Ledamöter

Ersättare

Vårdförbundet Blekinge (6)
Ledamöter

Ersättare

Blekinge museum, stiftelsen

AB Karlskronahem
Ersättare
Äldrenämnden
Ledamot
_________

Ingmar Johansson (C)
Martin Abramsson (M)
Gun-Britt Danielsson (FP)
Inger Åkesson (KD)
Bengt Karlsson (S)
Monica Karlsson (S)
Gunilla Eriksson (M)
Ingbritt Petersson (C)
Jan Johansson (KD)
Ulf Hellgren (MP)
Ingegerd Holm (S)
Laila Karlsson (S)

Ingela Abramsson (C)
Björn Gustavsson (MP)
Jan-Anders Lindfors (S)
Ronnie Nilsson (M)
Jan-Olof Petersson (FP)
Lena Ryge (S)
Eva Röder (FP)
Jan Olof Andersson (MP)

Katarina Johansson (C)

Alf Stålborg (SD)
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Akterna

12

2007.507.214
2000.510.214
2010.615.007
2010.189.042
2010.256.700

§3
Anmälningsärende.
1. Miljödepartementet, regeringsbeslut 2010-11-18, M2009/4399/F/9,
överklagande i fråga om detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m.fl.,
Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, 2010-12-28, dnr 402-3410-10, ändring av
byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl, Fäjöi Karlskrona kommun.
3. Revisionen, PM- hearing med serviceförvaltningen i Karlskrona kommun.
4. Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-09 §§ 478, ändring av
byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl, Fäjö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
5. Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge, 2010-10-20, utlåtande avseende
delårsrapport 2010.
6. Rapportering av icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)
Socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna
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2010.612.349
2010.631.841
2010.632.841
2011.20.003
2011.21.003
2011.22.339
2011.47.840
2011.46.860
2011.45.880
§4
Inkomna medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att förändra/förbättra
dagvattenledningen på Montörvägen i Jämjö, av Ellenor Björnlund.
2. Medborgarförslag om utbyggnad av kaj vid Scandic hotell, av Lisa
Lindborg.
3. Medborgarförslag om äventyrsbad, av Lisa Lindborg.
4. Medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala ordningsföreskrifter § 19
om hund, av Stefan Svensson.
5. Medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala ordningsföreskrifter § 18
om hund, av Stefan Svensson.
6. Medborgarförslag om att snygga upp området Sunna kanal till
Skönstavik, av Stefan Svensson.
7. Medborgarförslag om uthyrning av byggnader, av Karl-Eric Throedsson.
8. Medborgarförslag om friluftsscen i bergbrottet på Tjurkö, av Karl-Eric
Throedsson.
9. Medborgarförslag om ny biblioteksbyggnad, av Karl-Eric Throedsson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Akten

2011.30.041

§5
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M)
angående Karlskrona kommuns spelregler angående budget, av
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Yvonne Sandberg Fries (S).
__________

14

27 januari 2011

Arbetsmarknadsenheten
Socialnämnden
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

15

2009.888.030

§6
Ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och LP-verksamheten i
Karlskrona för år 2011
LP-verksamheten i Karlskrona har inkommit med en ansökan om
förlängning av samarbetsavtal mellan Karlskrona kommun och LPverksamheten i Karlskrona. Förutom bidrag för hyror har önskemål
inkommit om utökat verksamhetsbidrag från tidigare 400 000 till 600 000.
LP-verksamheten hänvisar till ökade kostnader för fast personal.
Ansökan grundar sig på tidigare avtal mellan Karlskrona kommuns
arbetsmarknadsenhet och LP-verksamheten i Karlskrona. Avtalen har löpt
under 1 år, LP-verksamheten önskar 3 årigt avtal. Arbetsmarknadsenheten
finns inom kommunens projektbudget som löper på ett år i taget. Det senaste
avtalet löper ut den 31 december 2010 och upphör automatiskt efter detta
datum.
Under 2010 har 40 personer varit placerade i verksamheten. Ca 6 är anställda
och uppbär lönebidrag via arbetsförmedlingen, 5 har placerats via Karlskrona
kommuns socialförvaltning, bland övriga är flertalet anvisade från
Arbetsförmedlingen (oklart i vilken form), Försäkringskassa och
Kriminalvården.
Arbetsmarknadsenheten har under 2010 inte haft behov av att placera
deltagare inom LP-verksamheten. I de fall missbruksproblematik har funnits
har egen rehabilitering utförts i samverkan med erfarna handläggare på
Bubbetorps Gård och socialförvaltningens Alkohol- och drog sektion.
I projektbudgeten för 2011 finns 400.000 kr reserverat för LP-stiftelsen. Det
finns inget ekonomiskt utrymme att utöka detta bidrag enligt LP-stiftelsens
begäran.
Övriga bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning
hanteras av socialnämnden. Kommunledningsförvaltningen anser därför att
även verksamhetsbidraget till LP-stiftelsen bör hanteras av socialnämnden.
Forts
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§ 6 forts
Ansökan om avtal mellan Karlskrona kommun och LP-verksamheten i
Karlskrona för år 2011
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat vid sammanträdet den 11 januari,
§ 12 att bevilja verksamhetsbidrag med 400 000 kronor för 2011, samt att
teckna avtal med LP-stiftelsen för 2011 med likvärdiga villkor som i avtalet
för 2010,
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 12,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att föreslå kommunfullmäktige att från och med 2012 överföra hanteringen
av verksamhetsbidrag för LP-stiftelsen med tillhörande projektmedel från
kommunstyrelsen till socialnämnden.
Yrkanden
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att ärendet återemitteras för att utreda följande
tre utgångspunkter; 1. LP-verksamheten är i huvudsak arbetsmarknads
åtgärd, 2. Föreningsbidrag, ej personal, samt 3. att invänta utredningen om
förvaltningsorganisationen.
Mats Lindbom (C), Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ingrid Hermansson (C) yttrar sig.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på Jan-Anders Lindfors återremiss yrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras, kommunfullmäktige besluta att ärende ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Barn- och ungdomsnämnden
2010.578.701
Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Ordförande i kommunrådet
Landstingets barn- och ungdomspsykiatri
Akten
§7
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
År 1996 beslutade kommunstyrelsen att starta ett kommunråd. Syftet var att
utveckla stödet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Projektet var från
början tvåårigt och har utvärderats såväl externt som internt vid flera
tillfällen.
2002 tydliggjorde kommunfullmäktige uppdraget. Rådet ska dels vara en
övergripande resurs, behjälplig vid genomförande av planeringsmetoder runt
enskilda barn, dels fortlöpande rapportera och föreslå åtgärder mot systemfel.
Kommunfullmäktige antog också en generalklausul: ”Om det råder oenighet
om nämnders ansvar i gällande reglemente och ett enskilt barns behov skall
barnets behov gälla”.
5 december 2006 beslutade kommunstyrelsen att kommunrådet skulle
fortsätta sitt arbete under mandatperioden, samt utsåg undertecknad till
ordförande i rådet.
2007 – 2010
Rådets sammansättning
Kommunrådet har under perioden bestått av följande personer:
Barn- och ungdomsförvaltningen:
André Halai
Anja Eklund
BUP:
Per Rosenqvist
Monika Sjöbring-Larsson
Handikappförvaltningen
Ingrid Karlsson
Idrotts- och fritidsförvaltningen
Sivone Persson
Socialförvaltningen:
Christine Held
Utbildningsförvaltningen:
Jorun Nilsen (tom aug 2008)
Daniel Timms
Ordförande
Ingrid Augustinsson Swennergren
Barnhabilitering deltog i början av perioden, men har under de senaste åren
inte haft någon representant i rådet.
Vilka barn- och ungdomar
Kommunrådet för inga samlade anteckningar över de barn och ungdomar
som diskuterats i rådet. Handlingsplaner etc förvaras i ungdomarnas
personakter hos socialtjänsten eller i elevakten på respektive skola. Forts
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§ 7 forts
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
Färre nya ärenden än tidigare år har anmälts till kommunrådet. Ett 10-tal
ärenden har diskuterats under mandatperioden. Fyra stycken har varit
barn/ungdomar som tidigare aktualiserats men som varit i behov av nya
åtgärder. Två av ungdomarna är flickor och åldersfördelningen mellan 12
och 19 år.
Ungdomar har haft bristande skolgång eller varit svagbegåvade eller haft
svåra neuropsykiatriska funktionshinder. Alla ärenden har aktualiserats av
barn- och ungdomsförvaltningen. Två ärenden avsåg elever i friskola och 2
avsåg gymnasieelever där vårdnadshavaren tog upp frågan med sin tidigare
kontakt på barn- och ungdomsförvaltningen.
Har kommunrådet någon betydelse?
I Kommunrådet har diskussionen förts kring om rådet har någon betydelse.
Själva anser vi, liksom tidigare, att vi möter barn/ungdomar och föräldrar
med värdighet och respekt. Vi lyckas få dem att förstå att vi bryr oss om dem
och deras situation. Flera ungdomar och föräldrar blir positivt överraskade av
att så många personer från så många olika förvaltningar och organisationer
sitter ner och tar sig tid till att lyssna på dem och deras problem.
I kommunrådet har vi den unika möjligheten att helt fokusera barnet och vi
lyckas bortse från vad som är ”gängse” / ”regelmässigt”. Det gör att våra
handlingsplaner ibland innehåller åtgärder som strider mot rutiner/arbetssätt
och kommunrådsrepresentanterna måste många gånger påtala att beslut är
fattat av Kommunrådet och ska genomföras. Just att det är ett
Kommunrådsärende, och att dessa är så få, gör det ändå möjligt att skapa
förståelse för udda och regelöverskridande åtgärder.
Samtidigt har verksamheterna under de senaste åren aktualiserat färre
ärenden än tidigare. Vi menar att samarbetet mellan förvaltningarna har
utvecklats och dessutom har förvaltningscheferna i berörda verksamheter
regelbundna träffar där samarbetsfrågor är i fokus.
I kommunrådet har tidigare funnits representanter från landstinget för både
barnhabilitering och barnpsykiatri. Under de senaste åren har endast
representant från barnpsykiatrin deltagit. Det är av stor vikt att det finns
representanter från båda dessa verksamheter för att få till stånd så bra
hjälpinsatser som möjligt.
Kommunen för nu diskussioner med såväl barnhabilitering som barnpsykiatri
kring möjligheten att upprätta samverkansavtal med samtliga aktörer från
landstinget och kommunen. Ett länsövergripande avtal om samordning av
insatser för barn och ungdomar ska tas fram, liksom lokala samarbetsavtal. I
de lokala avtalen ska samverkan/samarbete regleras mer konkret gällande
både arbetssätt, rutiner, planering och samarbetsgrupper. Forts
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§ 7 forts
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
Vad tycker verksamheterna?
Tycker personalen i berörda verksamheter att kommunrådet gör någon nytta
– att det är viktigt att rådet finns? Kommunrådets deltagare har diskuterat
frågan i sina verksamheter och kommit fram till:
Förvaltningsledning och rektorer inom Barn- och ungdomsförvaltningen
uttrycker att det känns tryggt att kommunrådet finns, även om de inte
behöver använda rådet så ofta. Idén med rådet är mycket bra och rådet bör
inte tas bort förrän det finns något annat som arbetar i samma anda.
Bland ett urval av förvaltningens personal har rådet också uppskattats för
dess fokus på barnet/familjens behov. Några anser att det tjänat ut sin roll,
medan andra anser att det bör finnas kvar fram till dess att det finns andra,
liknande, samverkansformer.
Handikappförvaltningen anser att kommunrådet varit betydelsefullt för de
barn och familjer som varit aktuella i rådet. Det bästa med rådet är att det
fokuserar på barnets behov och inte på vem/vilka som ska bära kostnaderna
för föreslagna åtgärder.
Kommunrådet bör finnas kvar fram till dess att det finns andra
samverkansformer, som likt kommunrådet kan finna lösningar i
komplicerade ärenden där flera parter är inblandade.
Idrotts- och fritidsförvaltningen deltar i kommunrådet, men personalen har
aldrig aktualiserat något ärende. Tycker dock att det är utmärkt med ett
forum som kan engageras i ärenden där barnet/familjen riskerar att ”falla
mellan stolarna”.
På Utbildningsförvaltningen upplevs att rådet blivit mer okänt genom åren.
Brister finns när det gäller information mellan grund- och gymnasieskolan
beträffande vilka ungdomar som är aktuella i kommunrådet.
Utbildningsförvaltningens representant tycker att det är svårt att bistå med
insatser och ekonomiska resurser, eftersom det blivit allt svårare att
finansiera stöd till enskilda elever, Rådet bör dock finns kvar fram till dess
att nya samverkansformer finns på plats.
Personalen på Barn- och ungdomspsykiatrin, som inte aktualiserat något
ärende i kommunrådet anser att det finns andra mer närliggande
samverkansformer som de utnyttjar. Menar att kommunrådet i stort sett är
överspelat.
Bland Socialförvaltningens personal uttrycker de som haft barn- och
ungdomar aktuella å rådet att de varit mycket nöjda. Socialförvaltningen vill
att rådet ska vara kvar.
Forts
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§ 7 forts
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning.
Kommunrådet har funnits i Karlskrona kommun sedan 1996. Syftet med
rådet är att utveckla stödet för de mest utsatta barnen. Flertalet verksamheter
upplever att rådet gör ett bra arbete och att det är ett viktigt komplement när
det gäller komplicerade ärenden. Rådet efterfrågas i allt mindre utsträckning,
vilket bla kan bero på att samverkan kontinuerligt förbättrats mellan
verksamheterna.
Nya former för samverkan mellan landstingets och kommunens
verksamheter för barn och ungdomar planeras. När dessa kommit till stånd
och fungerar bör kommunrådet upphöra, så att inte parallella strukturer
skapas. Eftersom arbetat nyligen påbörjats är det skäligt att anta att de nya
samverkansformerna ska fungera fr o m 20130101
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Kommunrådet fortsätter sitt arbete under tiden 20110101 – 20121231,
samt
2. att utse kommundirektören till ordförande i rådet under samma period.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2011.4.702

§8
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag.
Regeringen har i en proposition föreslagit att en ny alkohollag skall ersätta
nuvarande alkohollag (1994:1738). Flertalet av bestämmel-serna i
nuvarande alkohollag har förts över till den nya lagen. Lagen har också
kompletterats med ett antal nya bestämmelser såsom tillstånd och
rättigheter, vilket i sin tur innebär att nya avgifter skall utgå för dessa
prövningar.
Beslut om ny alkohollag behandlades i socialutskottet 2010-11-02 och i
riksdagen 2010-12-01. Den nya alkohollagen träder i kraft 2011-01-01.
Enlig alkohollagen 7 kap 13 § ges kommunen rätt att ta ut avgifter för
tillståndsprövning och för den löpande tillsynen. Avgiftsuttaget måste följa
kommunallagens bestämmelser om kostnadstäckning. Denna
självkostnadsprincip behöver inte motsvara den exakta kostnaden i varje
enskilt fall.
Förslag till avgifter
1. Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet för
slutna sällskap, enligt Alkohollagen 8 kap. 4 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om
7 500 kr.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar avgift för nuvarande
stadigvarande tillstånd förslutna sällskap
2. Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang, enligt
Alkohollagen 8 kap. 6 §.
för ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om
4 500 kr för en dag samt 6 300 kr för fler än en dag.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande
avgift för tillfälligt tillstånd till allmänheten.
3. Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe, enligt
Alkohollagen 8 kap. 7 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om
7 500 kr.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande
avgift för stadigvarande tillstånd till allmänheten.
Forts
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§8
Förslag till nya avgifter för serveringstillstånd enligt ny alkohollag.
4. Anläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen, enligt
Alkohollagen 8 kap. 12 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en avgift om 1 000 kr per
provtillfälle.
Motivering; Kommunen/socialnämnden skall ansvara för
genomförandet av provet. Provet kommer att vara web-baserat
med cirka 50 frågor och tar 90 minuter att genomföra.
Kommunen skall tillhandahålla lokal, dator samt övervaka sökanden
vid provtillfället.
5. Serveringstilstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
enligt Alkohollagen 8 kap. 14 §.
För ovan serveringstillstånd föreslås en ansökningsavgift om
4 500 kr för en dag samt 6 300 kr för fler än en dag.
Motivering; Handläggning och tillsyn motsvarar nuvarande
avgifter för tillfälligt tillstånd till allmänheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 20,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avgifterna enligt punkt 1-5 fastställs, för nytillkomna bestämmelser där
serveringstillstånd kan meddelas enligt den nya alkohollagen,
2. att avgifterna skall träda ikraft i samband med beslutet, samt
3. att socialnämnden får i uppdrag att titta över taxorna och relevansen runt
taxorna.
Jan Lennartsson (M) och Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2009.780.003

§9
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kommunstyrelsen fastställdes senast av kommunfullmäktige
den 17 december 2009, § 242.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av ett antal av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattade beslut samt ett antal
lagändringar upprättat ett förslag till reviderat reglemente.
Kommunfullmäktiges beslutade den 23 september 2010, § 135, att ansvaret
för flyktingintroduktionen skulle övergå till socialnämnden fr o m 2010-1201. Med anledning av beslutet görs en förändring under rubriken Uppgifter
enligt speciallagstiftning § 6 genom att det sista stycket med lydelsen
”Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter avseende mottagande och
introduktion av flyktingar i Karlskrona kommun samt fördelar erhållen
ersättning för flyktingmottagande” tas bort.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 4 november, § 171,
om ansvarsfördelning mellan kommunalråden. Reglementet uppdateras
under rubriken Ansvarsområden § 28 i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut om ansvarsfördelning.
Under rubriken Delegering från kommunfullmäktige § 8 punkten 6 och 8
hänvisas i reglementets nuvarande lydelse till förköpslagen (1967:868)
respektive lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet. De båda lagarna
är numera upphävda, varför punkt 6 och 8 tas bort.
Enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister har kommunen till uppgift att
fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer. Kommunfullmäktige
skall fatta ett formellt beslut om att tilldela en nämnd uppgiften att hantera
ärenden enligt lagen. Uppgiften handhas lämpligen av enheten för mark- och
exploatering varför det under rubriken Delegering från fullmäktige införs en
ny punkt att kommunstyrelsen skall besluta i ärenden enligt 10 -11 §§ lagen
om lägenhetsregister.
Vidare har en justering gjorts genom att ordet kommunchef bytts ut mot
kommundirektör med anledning av kommunstyrelsens beslut om titeländring
den 5 oktober 2010, § 199.
Forts
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§ 9 forts
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa det upprättade reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Socialnämnden
Akten

2010.594.003

§ 10
Socialnämndens reglemente
Kommunfullmäktige beslutade 23 september 2010, med
anledning av förändringar beträffande ansvaret för introduktion
av flyktingar, att ge kommunstyrelsen och socialnämnden i
uppdrag att innan 2010-12-01 föreslå förändringar i
kommunstyrelsens och socialnämndens reglemente.
Socialnämnden föreslås lämna förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige om nytt reglemente för nämnden. De
föreslagna förändringarna innebär att tillägg görs i reglementet
beträffande ansvar för introduktionsinsatser för flyktingar som
mottagits före 2010-12-01 och samordning och organisering av
kommunala uppgifter beträffande invandrare som mottages efter
november 2010.
Socialnämnden föreslår förändringar genom att punkterna 3 och 4
tillförs nämndens uppgifter enligt § 1, sista stycket, i reglementet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa det upprättade reglementet för socialnämnden i Karlskrona
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2009.814.537

§ 11
Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2009, §§ 222 av Gerthie Olsson (S). Förslaget är att ge tekniska nämnden
och miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med Landstinget
Blekinge utreda möjligheten att bygga ett trafiksäkert och framkomligt
Bergåsa resecentrum.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 107 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen delar motionärens
uppfattning om den besvärliga och otrygga trafiksituationen som råder främst
för gående och cyklister vid Wämö Center. Dock anser förvaltningen att
plankorsningen mellan väg och järnväg utgör den största säkerhetsrisken. I
denna korsning passerar varje dygn 54 tåg, cirka 700 bussar, ett mycket stort
antal gående och cyklister, utryckningsfordon samt övrig trafik.
Förvaltningen får idag information om att många gående chansar och
springer mot rött ljus i vägkorsningen och/eller kryper under fällda bommar.
Kust- till kustbanan skall rustas upp (nya spår och kontaktledningar).
Arbetena skall vara klara till juni 2013. Efter upprustningen kommer
korsningen att passeras av cirka 70 tåg per dygn.
Med utökad tågtrafik kommer cirka 108 tåg alltså dubbelt så många att
passera korsningen per dygn. Trafiksituationen kommer att bli ohållbar
med planerad trafik och bibehållen plankorsning. Enligt tekniska
förvaltningens uppfattning bör korsningen byggas om och det
bör göras samtidigt som banan rustas upp och tågtrafiken tillfälligt upphör.
Trafikverket och Karlskrona kommun i samverkan har tagit initiativ till en
förstudie som syftar till att ta fram ett förslag på en säkrare korsning för alla
trafikslag. I förstudien kan även busshållplatsen vid Wämö Center studeras
för att även här förbättra trafiksituationen.
Kostnaden för ombyggnad av plankorsningen ingår ej i
upprustningskostnaden för kust- till kustbanan. Diskussioner pågår mellan
flera parter för att lösa finansieringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Forts
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§ 11
Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats.
Gerthie Olsson (S) och Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Gunilla Eklelöf (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2010.275.331

§ 12
Svar på motion om Kovikens parkområde på Saltö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010, §§ 68 av Alf Stålborg (SD). Förslaget är att båtarna får uppläggas i
parken under tiden 15september till 15 maj, skyltar bör sättas upp som anger
när uppläggningen får ske, samt att samråd bör ske med Saltö- Ekholmens
trädgårds- och intresseförening.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 106 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen är medveten om
problemet sen lång tid tillbaka, inte bara på Saltö utan runt om på kommunal
parkmark. Idag är det inte tillåtet att lägga upp båtar på kommunal parkmark.
De senaste två åren har tekniska förvaltningen inventerat bryggor som
byggts på kommunal mark, nästa steg blir att se över om det finns kommunal
mark som kan användas för uppläggning av båtar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 24,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Tekniska nämnden
AB Karlskronahem
Akten

29

2010.103.310

§ 13
Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Kungsmarken eller dess
omnejd.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, §§ 27 av Ivan Nyström. Förslaget är att anlägga en
hundrastgård anläggs i Kungsmarken eller dess omnejd.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 104 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har tidigare behandlat förslag
om hundrastgård på Trossö. Principen för att kommunen skall anordna
hundrastgård har då varit att skötsel skulle ske genom självförvaltning d v s
att sökanden via en förening frivilligt tar på sig ansvaret för skötsel av
hundrastgården (städning
och tömning av papperskorgar/hundlatriner mm).
Frågan om hundrastgårdar utanför Trossö har ej tidigare varit aktuellt,
men nämnden ser det som positivt om detta kan ske i enligt
med ovan angivna förutsättningar. Denna skulle därmed kunna bli den
första hundrastgården inom kommunen.
Tekniska förvaltningen har även haft samråd med Karlskronahem som
är intresserade av att medverka i finansiering av anordnande av en
hundrastgård under ovan angivna förutsättningar.
Den totala anläggningskostnaden bedöms uppgå till ca 60 000 kronor.
Av de i skrivelsen föreslagna platserna är tekniska förvaltningen och
Karlskronahem överrens om att den lämpligaste platsen är den i
medborgarförslaget angivna platsen nr 4 det vill säga nordväst om
Kungsmarksplan där det redan idag finns en lämplig grusyta.
Förvaltningen har även varit i kontakt med medborgarförslagets
kontaktperson som ser positivt på ovan angivna lösning och avser nu försöka
lösa frågan om självförvaltning med övriga intresserade hundägare inom
Kungsmarksområdet. En ytterligare förutsättning är att även andra
hundägare, förutom Kungsmarksboende, ges tillträde till en eventuell
hundrastgård.
Forts
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§ 13 forts
Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Kungsmarken eller dess
omnejd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 25,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med
Karlskronahem anordna en hundrastgård inom Kungsmarken enligt ovan
och under förutsättning att skötseln kan ordnas av de boende genom
självförvaltning, samt
2. att medborgarförslaget härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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31

2010.312.332

§ 14
Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekparken i Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010, §§ 68 Nathalie Ahlin. Förslaget är att rusta upp lekparken i
Spandelstorp i skogen vid Musikgatan och ängen.
Varför inte sätta dit en slänggunga som finns på Spandelstorpsskolan.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 105 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att parkenheten är medveten om att
större delen av kommunens lekplatser är i dåligt skick. Renovering utförs
varje år i enlighet med investeringsanslaget och efter en turordning.
I medborgarförslaget framgår inte tydligt om det gäller lekplatsen på
Fagottgatan eller den på Orkestergatan. Vad det gäller Orkestergatan är den
helt nyrenoverad (bekostad av exploateringen av det nya bostadsområdet)
och en av de största kommunen har.
Tanken är att lekplatsen på Fagottgatan ska kunna läggas ner nu när
lekplatsen Orkestergatan är renoverad, eftersom de ligger nära varandra och
upptagningsområdet täcks in av den nyrenoverade lekplatsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 26,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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2006.444.821

§ 15
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i
gamla ishallen (Klinteberga).
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 september
2006, §§ 135 av Lennart Lindgren. Förslaget är vinterförvaring av husvagnar
och båtar i gamla ishallen (Klinteberga).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007 §§ 71 beslutat att
ärendet utgår.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 oktober 2010, § 103 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att rivning/nedmontering av hallen har
påbörjats varför medborgarförslaget inte längre är aktuellt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 11 januari 2011, § 27,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

27 januari 2011

§ 16
Fråga
Gerthie Olsson (S) frågar kommunfullmäktiges ordförande Peter Glimvall
om kommunen årligen får verksamhetsredovisning från respektive
organisation, så att vi vet vad kommunens representanter är ansvariga för
inom respektive styrelse.
Peter Glimvall (M) svarar.
________
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Akten

34

2009.137.020

§ 17
Svar på interpellation om spelregler för hur och när beslut ska fattas.
Interpellation den 17 januari 2011 till kommunstyrelsens ordförande Camilla
Brunsberg från Yvonne Sandberg Fries (S). Camilla Brunsberg (M) har den
26 januari 2011 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Camilla Brunsberg (M) och Yvonne Sandberg Fries (S)
__________

24 mars 2011

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars
2011.
§ 18

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 19

Kommunala val

§ 20

Anmälningsärenden.

§ 21

Inkomna medborgarförslag.

§ 22

Inkommen interpellation.

§ 23

Svar på interpellation om skolan i Nättraby.

§ 24

Revisionsberättelse år 2010 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, samt beslut om ansvarsfrihet.

§ 25

Regeringsrättens dom i laglighetsprövningsmål enligt kommunallagen, försäljning av
fastigheten Axel 1 (hotelltomten).

§ 26

Förslag till yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan för åren 20122014.

§ 27

Justering av budgetramar- budget 2011 samt planer 2012-2013.

§ 28

IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015.

§ 29

Balansförteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner den 1 februari
2011.

§ 30

Exploateringsavtal för detaljplan för handel och småindustri, Västra Nättraby 6:17.

§ 31

Köpeavtal för etablering av Biltema inom fd Stadsträdgården, del av Karlskrona 6:24.

§ 32

Revidering av företagspolicy och ägardirektiv.

§ 33

Svar på motion om kortare betalningstid till leverantörer.

§ 34

Svar på motion om att utveckla medborgardialogen till unga.

§ 35

Svar på medborgarförslag om att sälja stenar till den spanska trappan genom
idrottsföreningar.

§ 36

Svar på medborgarförslag gällande oljehamnen och Blå port

§ 37

Svar på medborgarförslag om anläggning av spontan lek och aktivitetsyta i Bastasjö
friluftsområde.

24 mars 2011

§ 38

Svar på medborgarförslag om vägnamnsskyltar på Aspö.

§ 39

Svar på medborgarförslag om nytt namn för området Bubbetorpstippen.

§ 40

Frågor.

________

2

24 mars 2011

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 mars 2011, kl 14.05-16.38
Sammanträdet ajourneras kl. 15.10-15.20

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson(S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Emma Stjernlöf (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
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Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderbolm (MP)
Stefan Karlsson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 13.50-16.15 §§ 18-34
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knusston (KD)
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Patrik Enstedt (S)
Birgitta Möller (S)
Ann-Marie Branje (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Anders Ovander (M)
Anna Ottosson (M)
Göte Henriksen (SD)
Simon Gruvström (SD)
Alf Stålborg (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Ulf Svahn (MP)
Daniel Jusinski (KD) kl 14.50-15.00 §§ 18-25
Günter Dessin (V) kl 16.15-16.38 §§ 35-40
Billy Åkerström (KD) kl 15.00-16.38 §§ 26-40

Närvarande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Michael Ryge (S)
Bo Svensson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Ali Abuisefan (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gunilla Ekelöf (FP)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
José Espinoza (MP)
Günter Dessin (V) kl 13.50-16.15 §§ 18-34
Billy Åkerström (KD) kl 14.50-15.00 §§ 18-25
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5

Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Gerthie Olsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona måndagen
den 4 april 2011, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 18-40
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justeringsledamot………………………………………………
Gerthie Olsson

24 mars 2011

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 april 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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24 mars 2011

Kommunala uppdrag
Akten

2011.27.102

§ 18
Avsägelser av kommunala uppdrag
Stefan Andersson (S) har i skrivelse daterad 9 februari 2011 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden.
Olof Ljungberg (M) har i skrivelse daterad 28 februari 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Kicki Stamblad (S) har i skrivelse daterad 22 februari 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Karlskronahem AB.
Joakim Andersson (MP) har i skrivelse daterad 11 mars 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Maria Danell (M) har i skrivelse daterad 14 mars 2011 avsagt sig uppdraget
som ersättare i socialnämnden.
Thomas Åberg (S) har i skrivelse daterad 28 februari 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Claes Uggla (M) har i skrivelse daterad 15 mars 2011 avsagt sig uppdraget
som ordförande i arvodesberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2011.27.102

§ 19
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (m) väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Utbildningsnämnden
Ledamot Mikael Hammarin (S) efter Stefan Andersson.
Ersättare Carl-Johan Höök (S) efter Mikael Hammarin.
_________
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Akterna

2010.327.102.
2011.33.007
2000.520.214
2000.520.214
2005.480.214
2008.183.214
2010.475.214
2010.613.214
2008.183.214
§ 20
Anmälningsärende.
1. Ombud i Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2011-2015.
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-19, dnr 402-17-11, beslut
om prövning enligt 12 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL) avseende
detaljplan för del av kvarteret Kölen i Karlskrona kommun.
3. Revisionen, granskning av hemmaplanslösningar och
institutionsplaceringar inom Karlskrona kommun.
4. Miljö- och byggnadsnämnden, 2011-01-20 §§ 28, ändring av detaljplan
för del av Stärkelsen 2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
5. Länsstyrelsen Blekinge län, underrättelse 2011-01-27, dnr 402-17-11,
angående beslut om prövning enligt 12 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL)
avseende detaljplan för del av kvarteret Kölen i Karlskrona kommun.
6. Miljö- och byggnadsnämnden, 2011-02-10 § 56, ändring av detaljplan för
kvarteret i Karlskrona (Motellet 2), Karlskrona kommun, Blekinge län.
7. Miljö- och byggnadsnämnden, 2011-02-10 § 57, Detaljplan för Västra
Nättraby 6:94 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län.
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2011-02-17, dnr 402-131-11, ändring
av detaljplan för del av Stärkelsen 2 m fl i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2011-02-23, dnr 403-1298-10, beslut
med anledning av överklagande avseende detaljplan för fastigheterna Sjövik
1:1 och Hällviksäng 1:14, Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

10

2011.24.531
2011.25.512
2011.89.009
2011.90.510
2011.95.046
2011.102.292
2011.103.344
2011.119.339
2011.125.610
2011.126.610
2011.157.821
§ 21
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om förbättrad kommunikation till Sturkö, av Johan
Genestig.
2. Medborgarförslag om förbättrad trafksäkerhet på Sturkö, av Johan
Genestig.
3. Medborgarförslag om att göra Karlskrona kommuns politiker
papperslösa, av Filip Issal.
4. Medborgarförslag om att minska trafiken på infartsleden samt i centrum
både vad gäller utsläpp och buller, av Anita Björk.
5. Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inrättar ett stipendium till
personer i kommunen som gör betydande frivilliga insatser inom
socialnämndens, äldrenämndens och vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde, av Hans Assarsson.
6. Medborgarförslag om försäljning av Östersjöhallen och idrottshallen,
samt byggande av nya hallar i Rosenholm, av Ingemar Karlsson.
7. Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder förhandlingar med
samtliga enskilda VA-föreningar inom kommunen med erbjudande om
bistånd, av Lars Malmgren m fl.
8. Medborgarförslag om papperskorgar eller soptunnor i anslutning till
Ekebacken i Lyckeby, av Katarina Sellgren.
9. Motion angående drogtester i skolan, av Christopher Larsson (SD).
10. Motion om betygsättning av lärare, av Christopher Larsson (SD).
11. Motion om att rusta upp bowlinghallen af Klint, av Christina Mattisson
och Faraj Abu Isefan (S)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

24 mars 2011

Akten

2011.137.291

§ 22
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Olsson (KD) om
skolan i Nättraby, av ledamot Magnus Johansson (S).
__________
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Akten

2011.137.291

§ 23
Svar på interpellation om skolan i Nättraby.
Interpellation den 14 mars 2011 till tekniska nämndens ordförande Tommy
Olsson från Magnus Johansson (S). Tommy Olsson (KS) har den 23 mars
2011 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Magnus Johansson (S), Tommy Olsson (KD), Jan-Olof
Petersson (FP) och Patrik Hansson (S).
__________
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

13

2010.134.042

§ 24
Revisionsberättelse år 2010 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt beslut om ansvarsfrihet.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år 2010.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 18 februari 2011 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
________
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Handläggare
Akten

14

KS2007.668.253

§ 25
Regeringsrättens dom i laglighetsprövningsmål enligt kommunallagen
Försäljning av fastigheten Axel 1 (hotelltomten)
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2008, § 11, att godkänna
avtal angående fastighetsöverlåtelse och uppförande av hotellbyggnad mellan
kommunen och NCC Construction Sverige AB. Köpeskillingen uppgick
enligt avtalet till fem miljoner kronor. Avtalet mellan kommunen och NCC
undertecknades den 10 mars 2008. Kommunfullmäktiges beslut om
försäljningen överklagades därefter av ett antal kommunmedlemmar med
stöd av kommunallagens regler om laglighetsprövning. Som grund för talan
om laglighetsprövning anfördes att fastigheten sålts till underpris och att
beslutet därför innefattade ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare i strid
med 2 kap 8 § kommunallagen. Klagandena åberopade därvid att ett anbud
om sju miljoner kronor lämnats av Winn Hotels AB två dagar före
fullmäktigesammanträdet.
Genom dom den 21 oktober 2008 upphävde länsrätten kommunfullmäktiges
beslut om försäljning av fastigheten. Länsrätten fann att Winn Hotels anbud
på sju miljoner kronor skulle läggas till grund för bestämmandet av
marknadsvärdet och att beslutet att godkänna ett avtal om försäljning till fem
miljoner kronor därför stod i strid med 2 kap 8 § kommunallagen och innebar
ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Kommunens överklagande av
länsrättens dom avslogs av kammarrätten och Regeringsrätten har nu i dom
den 10 december 2010 som högsta instans avslagit kommunens överklagande
på väsentligen samma grunder som i länsrätten och kammarrätten.
Det nu upphävda beslutet om fastighetsförsäljningen genomfördes redan
under mars 2008 då köpehandlingar utväxlades mellan parterna. Om ett
verkställt beslut upphävs efter laglighetsprövning ska enligt 10 kap 15 §
kommunallagen det kommunala organ som fattat beslutet se till att
verkställigheten rättas i den utsträckning det är möjligt. Det krävs därvid att
kommunfullmäktige fattar ett formligt beslut i återgångsfrågan efter en saklig
prövning av förutsättningarna för en sådan. Kommunfullmäktiges beslut har
verkställts genom att ett civilrättsligt bindande köpeavtal avseende
fastigheten tecknats med NCC. NCC har sedermera erhållit lagfart och har i
sin tur överlåtit fastigheten. Fastigheten har bebyggts med hotell som
invigdes i mars 2010.
Forts
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15

§ 25 forts
Regeringsrättens dom i laglighetsprövningsmål enligt kommunallagen
Försäljning av fastigheten Axel 1 (hotelltomten)
Mot denna bakgrund bedöms rättelse av verkställigheten inte vara möjlig.
Det föreslås därför att ärendet om rättelse av det av Regeringsrätten
upphävda beslutet avskrivs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 februari 2011, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att då återgång av det upphävda beslutet om försäljning av fastigheten
Axel 1 inte är möjlig, avskriva ärendet om rättelse av verkställighet enligt 10
kap 15 § kommunallagen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Blekingetrafiken AB
Akten

16

2010.639.107

§ 26
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
2012-2014.
Karlskrona kommun har från Blekingetrafiken AB erhållit förslag till
marknadsplan för åren 2012 – 2014 för yttrande. Efter att bolagets ägare
lämnat yttrande ska planen fastställas av ägarna vid årsstämman den 12 maj
2011.
Ägarnas synpunkter på marknadsplanen ska vara Blekingetrafiken tillhanda
senast den 15 mars 2011. Remissvaren kommer därefter att sammanställas
och utgöra underlag för styrelsens slutliga förslag till marknadsplan vid
årsstämman. På Region Blekinges initiativ kommer ägarsamråd att hållas i
syfte att skapa enhetliga ägardirektiv inför årsstämman den 12 maj.
Marknadsplanen
Marknadsplanen utgår från region Blekinges kollektivtrafikutredning och
den regionala strategi för kollektivtrafiken som utgjorde en bilaga till
kollektivtrafikutredningen.
Bolagets ägare beslutade vid årsstämman 2010 ”att planeringen för
Blekinges framtida kollektivtrafik ska utgå från de av
kollektivtrafikutredningen föreslagna inriktningarna, där de övergripande
målen är en på sikt fördubblad marknadsandel och ett till år 2030 fördubblat
resande i kollektivtrafiken (jämfört med basåret 2008). Denna inriktning ska
enligt stämmobeslutet gälla vid utarbetande av Marknadsplan 2012 – 2014.
I planen föreslår Blekingetrafiken att ägarna godkänner en ekonomisk
totalram för bastrafiken på 178 milj. kr år 2012, 184 milj. kr år 2013 samt
189 milj. kr år 2014 i kostnadsläge 2011.
I marknadsplanen presenteras tre alternativ vad avser bastrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 51,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka alternativ E i den ekonomiska planen för Blekingetrafiken
avseende åren 2012 – 2014, samt
Forts
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§ 26 forts
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens förslag till marknadsplan
2012-2014.
2. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört gällande förslag till marknadsplan för
åren 2012 – 2014.
Yrkande
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att kustbussen- Karlskrona-Karlshamn ska ansluta med avpassad
tidtabell, från/till den föreslagna Pågatågsanslutningen mellan Karlshamn
och Bromölla fram till dess att Pågatågen kan börja gå från/till Karlskrona.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt bifall till
Lars Hildingssons tilläggsyrkande, samt yrkar att tillstyrka alternativ H i den
ekonomiska planen för Blekingetrafiken vad avser tilläggstrafiken, med
undantag för utökning av minibusstrafiken som Karlskrona kommun anser
bör tillhöra bastrafiken eftersom minibussen är att betrakta som en
förlängning av befintlig linje som kortats.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar
bifall till Lars Hildingssons och Sofia Bothorp tilläggsyrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka alternativ E i den ekonomiska planen för Blekingetrafiken
avseende åren 2012 – 2014,
2. att kustbussen- Karlskrona-Karlshamn ska ansluta med avpassad tidtabell,
från/till den föreslagna Pågatågsanslutningen mellan Karlshamn och
Bromölla fram till dess att Pågatågen kan börja gå från/till Karlskrona,
3. att tillstyrka alternativ H i den ekonomiska planen för Blekingetrafiken
vad avser tilläggstrafiken, med undantag för utökning av minibusstrafiken
som Karlskrona kommun anser bör tillhöra bastrafiken eftersom minibussen
är att betrakta som en förlängning av befintlig linje som kortats, samt
4. att i övrigt ge Blekingetrafiken till känna vad
kommunledningsförvaltningen anfört gällande förslag till marknadsplan för
åren 2012 – 2014.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

18

2011.112.042

§ 27
Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012 – 2013.
Fördelning av utökat föreningsstöd till barn och ungdomar
I den av kommunfullmäktige den 15 december 2010 fastställda
budgeten/planen för åren 2011 – 2013 har idrotts- och fritidsnämndens
budgetram från år 2011 utökats med 1,0 miljon kronor i syfte att stärka
föreningsverksamheten riktad till barn och ungdomar. I den till
budgetbeslutet kopplade särskilda budgetskrivelsen anges samtidigt att
denna resursförstärkning ska komma barn och ungdomar såväl inom idrottssom kulturverksamheten till godo. Denna skrivning indikerar tydligt att den
aktuella ramutökningen i stället på något sätt bör fördelas mellan idrottsoch fritidsnämnden och kulturnämnden.
Till grund för denna fördelning kan då tyvärr inte läggas något rent
statistiskt och objektivt underlag, eftersom bidragssystemen och
bidragsgivningen inom de bägge berörda nämnderna ser mycket olika ut.
Enligt nedanstående tabeller har ett försök gjorts till att försöka få ett visst
underlag för hur en fördelning av det utökade föreningsstödet skulle kunna
göras, utifrån tre olika fördelningsgrunder (enligt uppgifter lämnade från
respektive förvaltningschef).
Av upprättad tabell framgår svårigheten att finna en objektiv metod,
grundad på enhetlig statistik, för att fördela detta utökade föreningsstöd. En
skönsmässig bedömning måste i stället göras med utgångspunkt från den
statistik som inhämtats.
Utifrån en sådan bedömning förordar kommunledningsförvaltningen att det
utökade föreningsstödet fördelas med 70 % till idrotts- och fritidsnämnden
och 30 % till kulturnämnden innebärande 700 tkr till Idrotts- och
fritidsnämnden och 300 tkr till kulturnämnden.
Klimatsmart administration
I budgetbeslutet finns ett besparingskrav benämnt ”klimatsmart
administration”. Besparingskravet storlek uppgår till 0,5 mnkr 2010, 1,0
mnkr 2011 samt 2,0 mnkr 2012. Detta är ett besparingskrav som berör och
som ska effektueras av kommunens samtliga nämnder/styrelse. Detta
innebär att en fördelning på samtliga nämnder/styrelser ska göras och
kommunledningsförvaltningen föreslår att denna fördelning görs utifrån
nämndernas/styrelsens totala budgetram enligt tabell.
Forts
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§ 27 forts
Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012 – 2013
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 februari 2011 § 38 beslutat
att ärendet skulle återremiteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 63,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att i fastställd Budget/Plan för åren 2011 – 2013 omdisponera 300 tkr
från idrotts- och fritidsnämndens tilldelade budgetramar till kulturnämndens
budgetramar avseende ett ökat föreningsstöd till barn och ungdomar, samt
2. att besparingskravet avseende klimatsmart administration fördelas per
nämnd/styrelse avseende åren 2011 – 2013 enligt upprättad tabell.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till attsats 1,
samt yrkar att i fastställd budget/plan för 2011-2013 omdisponera 200 tkr
från idrotts- och fritidsnämndens tilldelade budgetramar till kulturnämndens
budgetramar avseende ett ökat föreningsstöd till barn och ungdomar.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall Patrik Hansson ändringsyrkande på att-sats 1.
Sofia Bothorp (MP) och Jan-Olof Petersson (FP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Patrik
Hansson ändringsyrkande på attsats 1. Kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Patrik Hanssons
ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 31 nej-röster och 2
frånvarande att anta kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att i fastställd Budget/Plan för åren 2011 – 2013 omdisponera 300 tkr
från idrotts- och fritidsnämndens tilldelade budgetramar till kulturnämndens
budgetramar avseende ett ökat föreningsstöd till barn och ungdomar, samt
Forts
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§ 27 forts
Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012 – 2013
2. att besparingskravet avseende klimatsmart administration fördelas per
nämnd/styrelse avseende åren 2011 – 2013 enligt upprättad tabell
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten

21

2011.122.534

§ 28
IT Infrastrukturprogram.
På uppdrag av kommunstyrelsens förra ordförande har
kommunledningsförvaltningen tagit fram ett IT Infrastrukturprogram som
redovisar förslag på strategier och prioriterade åtgärder för utbyggnad av
bredband för perioden 2011-2015.
IT Infrastrukturprogrammet utgår från regeringens bredbandsstrategi och
tillämpar samma målsättning- år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2015 bör 40 % ha tillgång
till bredband med den hastigheten.
Det finns förhållandevis väl utbyggda fiberstammar i Karlskrona kommun
men för att nå målen krävs en ökad utbyggnad av det fiberbaserade nätet
fram till varje enskilt hushåll, ofta benämnt områdesnät, som kopplas till en
befintlig fiberstam. En samverkan mellan marknadens aktörer är nödvändig
för att gjorda investeringar av fiberstammar ska användas på bästa sätt.
Dessutom finns behov av ytterligare fiberstammar. Det är av stor vikt dels att
fiber samförläggs när kommunen gräver ner andra rör, ledningar etc samt att
den samlade kommunala verksamheten tar ansvar för att så sker, när det
långsiktigt främjar samhällsnyttan.
Utgångspunkten är att marknadskrafterna skall svara för utbyggnaden, men
för att få fiberanslutning till rimligt pris på landsbygden kommer ett lokalt
engagemang att krävas. Ett vanligt tillvägagångssätt är att invånarna i ett
samhälle bildar en förening som tillsammans med lokala företag bygger ett
områdesnät som ansluts till en fiberstam.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta IT Infrastrukturprogram för 2011-2015, samt
2. att AB Karlskrona Moderbolag i förslag till nytt ägardirektiv tillser att
Affärsverken säkerställer att fiber finns, när det långsiktigt främjar
samhällsnyttan.
Mats Lindbom (C), Lars Hildingsson (S) och Eva Strömqvist (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

24 mars 2011

Samtliga nämnder/styrelser
Akten

22

2011.121.004

§ 29
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 februari 2011.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner och medborgarförslag: en motion eller medborgarförslag bör
beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen eller
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget
från vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 65,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

24 mars 2011

Mark- och exploateringsavdelningen
Ekonomienheten
Akten

2007.507.214

§ 30
Exploateringskalkyl för detaljplan för handel och småindustri, Västra
Nättraby 6:17.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska förvaltningen
upprättat ett förslag till exploateringskalkyl för rubricerade detaljplan.
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i november 2008, och har
efter att överklagats nyligen vunnit laga kraft genom regeringsbeslut.
Området är beläget i Nättraby, i anslutning till befintligt verksamhetsområde söder om E22, och norr om Idrottsvägen och omfattar en utökning
av området med 50 000 kvm avsedda för kontor,handel, hantverk och
småindustri.
Kommunen har idag ett stort behov av verksamhetsmark för handel och
småindustri. Sedan tidigare har flera företag har visat intresse för
etablering i Nättraby.
Detaljplanen medger verksamhetstomter på minst 2000 kvm, med en
byggnadsarea på maximalt 40% av tomtarean och en nockhöjd på
byggnaderna på 8,0 m. Som mest kan då 15-20 verksamhetstomter bildas
inom området.
Utbyggnad enligt detaljplanen omfattar anläggandet av en industrigata
genom området, samt hantering av dagvatten med ett fördröjningsmagasin.
Vidare så föreslås att en ny genomfartsgata byggs parallellt med den
befintliga Idrottsvägen inom detaljplaneområdet. Denna kommer att
avlasta en stor del av trafiken från Idrottsvägen på sträckan mellan
Nättrabyskolan och idrottsplatsen, till förmån för cykel- och gångtrafik.
I förutsättningarna för områdets exploatering ingick en upprustning av ytor
inom idrottsplatsen, för att ersätta en bollplan som kommer att tas i
anspråk inom verksamhetsområdet. Denna upprustning är utförd, den
tidigare grusplanen inom idrottsplatsen har rustats upp och belagts med
gräs.
Ett sammandrag av de olika kostnaderna för exploateringen redovisas
nedan:
1. Administration, plankostnad mm ca 500 000 kr 4 % på hela projektet
2. Ianspråktagen råmark för planområdet

1 500 000 kr

3. Industrigata, inkl belysning mm

4 560 000 kr
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§ 30 forts
Exploateringskalkyl för detaljplan för handel och småindustri, Västra
Nättraby 6:17.
4. Fördröjningsmagasin för dagvatten

500 000 kr

5. Ny genomfartsgata längs Idrottsvägen

2 700 000 kr

6. Ränta under exploateringstiden 5% och 3 år
Pkt 3-5

1 170 000 kr

Summa total kostnad exkl VA pkt 1-6
Summa anläggningskostnad exkl VA pkt 3-6

10 930 000 kr
8 930 000 kr

7. Utbyggnad av vatten och avlopp inom området 2 200 000 kr
Anläggningsavgifterna för VA för de 15-20 verksamhetstomterna inom
området beräknas täcka kostnaden för utbyggnad av vatten- och
avloppsanläggningarna.
Med ett pris om 220 kr/kvm för tomtmarken som omfattar 50 000 kvm,
erhålls täckning för kommunens exploateringskostnad med 11 000 000 kr
från inkommande köpeskillingar.
Total kostnad för hela projektet (pkt 1-7):

13 130 000 kr

Intäkter från VA-anläggningsavgifter
Köpeskillingar för 50 000 kvm á 220 kr
Summa intäkter

2 200 000 kr
11 000 000 kr
13 200 000 kr

Då kommunen redan äger marken och administrationsersättningen täcks av
köpeskillingarna, är den kostnad som behöver anslås för utbyggnaden av
anläggningarna(pkt 3-6) 8 930 000 kr samt för utbyggnaden av VA(pkt 7)
2 200 000 kr, tillsammas 11 130 000 kr.
Täckning av denna kostnad sker sedan med inkommande köpeskillingar och
anläggningsavgifter.
Beviljas medel för exploateringen beräknas anläggningsarbetena kunna
påbörjas senare under våren- sommaren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att exploatera ovan nämnda område i Nättraby för småindustri och handel,
samt att anslå erforderliga 11 130 000 kr för exploateringen, att senare täckas
av inkommande köpeskillingar och anläggningsavgifter.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2010.137.214

§ 31
Köpeavtal för etablering av Biltema inom f d Stadsträdgården, del av
Karlskrona 6:24.
Förhandlingar med Biltema om en etablering inom f d Stadsträdgården har
förts en tid och en nyligen antagen detaljplan möjliggör etablering av handel
inom området. Kommunledningen har underhand informerats i ärendet.
Handelsområdet är på ca 3,8 ha och då Biltemas tilltänkta tomt är på ca 1,75
ha finns det mark för ytterligare en större etablering och det finns en
intressent till detta.
Vad gäller tillfart till handelsområdet kommer den att ske via den befintliga
tillfarten från Gullbernavägen. De väntade trafikströmmarna till
handelsområdet bedöms bli så stora att den befintliga korsningen
Gullbernavägen-Lyckebyvägen inte räcker till utan bör byggas om till en
cirkulationsplats och finansieras gemensamt av intressenterna och
kommunen. Vidare anläggs en ny avfart från E22án ner till Infartsleden, då
den befintliga är otidsenlig. Avfarten är ett gemensamt åtagande för
Trafikverket och kommunen. Den är kostnadsberäknad till ca 7,0 miljoner
som Trafikverket och kommunen delar på med hälften vardera. Dock får
kommunen förskottera hela kostnaden en liten tid.
Inom delar av planområdet har konstaterats förekomst av sandödla som är
biotopskyddad. Men länsstyrelsen har konstaterat att populationen inte
kommer att påverkas då deras förekomst/livsmiljö är utanför
exploateringsområdet och då i den västra delen inom fornminnesområdet.
Det befintliga fornminnesområdet ligger utanför exploateringen och är
dessutom skyddat i lag. En arkeologisk förundersökning har dock visat att
delar av handelsområdet har arkeologiskt intresse och fordrar närmare
undersökning i samband med markarbetena inför en byggnation.
Länsstyrelsen har medgett att fornfynd där få tagas bort efter den särskilda
undersökningen. Kommunen svarar för arkeologikostnaderna, dock ej för
avbaning och friläggande som normalt är en del av byggprocessen.
Planeringen är nu sådan att Trafikverket, som svarar för anläggandet av
avfarten, kommer att gå ut med en anbudsförfrågan i början av februari för
en byggstart av avfarten 1 april i år och ett färdigställande efter
byggsemestern. Biltema har aviserat att de vill påbörja sitt markarbete och
sin byggnation senast i april för invigning våren 2012. Forts
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§ 31 forts
Köpeavtal för etablering av Biltema inom f d Stadsträdgården, del av
Karlskrona 6:24.
Kommunen har därför upprättat förslag till köpeavtal med Biltemas
fastighetsbolag Buffin Real Estate Sweden AB. Bolaget förvärvar ca 17600
kvm av fastigheten Karlskrona 6:24 för en köpeskilling om 5 485 000
kronor.
Vidare betalar de 1,5 miljoner för del i byggandet av cirkulationsplatsen
Gullbernavägen-Lyckebyvägen samt 75 000 kronor som del av
plankostnaden. Summa ersättning 7.06 miljoner. Rivning och borttransport
av å fastigheten befintliga byggnader åvilar bolaget. Bolaget har tagit del i
planarbetet och är införstådda med anläggandet av avfarten och att
borttransport av bergmassor kommer att ske över deras fastighet samt de
arkeologiska förutsättningarna för deras fastighet. Kommunen svarar för
arkeologikostnaderna, dvs. ej för avbaningen som är en del av bolagets
byggprocess. Lantmäteriförrättning är sökt och tillträde för bolagets del till
fastigheten och köpeskillingens erläggande 10 dagar efter beslutet om
fastighetsbildning vunnit laga kraft. I övrigt är köpeavtalet av gängse
innehåll.
Inflytande köpeskillingar från försäljningen av marken för handelsområde
inom planområde kommer att täcka planområdets kostnader för infrastruktur,
arkeologi, del i avfart, flytt av div. verksamheter m.m. som ett sedvanligt
exploateringsobjekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 68,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan kommunen och Buffin Real
Estate AB (org. nr 556297-3338), varigenom kommunen försäljer del av
Karlskrona 6:24 till bolaget för 5 485 000 kronor.
Sofia Bothorp (MP) meddelar att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2008.609.107

§ 32
Revidering av företagspolicy och ägardirektiv.
AB Karlskrona Moderbolags styrelse har arbetat fram ett förslag till
revidering av företagspolicyn. Ägardirektivet påverkas av skrivningarna i
företagspolicyn och därför har även ett förslag till revidering av
ägardirektivet tagits fram. Anledningen till revideringen är behovet att
förtydliga och uppdatera företagspolicyn. Nuvarande företagspolicy är från
2000.
Syftet med företagspolicyn är dels att förtydliga de gemensamma reglerna för
utveckling av verksamheten, dels att fastslå rollfördelningen mellan
kommunen som ägare och företagen samt tydliggöra styrelsens roll och
ansvar i företagen.
Samtliga bolagsstyrelser inom koncernen har haft en utbildningsdag med
information och diskussion om ”Svensk kod för bolagsstyrning” och
styrelsearbete. Synpunkterna från dessa dagar har försökt fångas i
revideringen av företagspolicyn. Moderbolagets styrelse har sedan tagit fram
ett förslag till reviderad företagspolicy som har lämnats för remiss till
dotterbolagens styrelser. I stort sett alla synpunkter har beaktats i
revideringen. De som inte beaktas är synpunkter på bolagens resultatkrav.
Den stora förändringen i företagspolicyn är ett nytt avsnitt (avsnitt 4) som
beskriver styrelsens uppdrag och ordförandens och ledamöternas roller i
styrelsen. Syftet är att det ska vara grunden för ett gott styrelsearbete. Det
görs och har gjorts stora investeringar inom Karlskrona kommuns bolag.
Detta innebär ett större ansvar för respektive bolagsstyrelse och det
investeras kraftigt i bolagen vilket gör att det ställs ännu högre krav på gott
styrelsearbete. I revideringsarbetat har ”Svensk kod för bolagsstyrning”
använts som underlag för avsnitt 4. Koden vänder sig till börsnoterade bolag.
Syftet med ”Svensk kod för bolagsstyrning” är att säkerställa att bolaget
sköts så effektivt som möjligt för aktieägarna, ett syfte som gäller även för
Karlskrona kommuns bolag.
Även avsnitten ”syftet med företagspolicyn” och ”ägarstyrning” är nya i
företagspolicyn.
Det som tagits bort från företagspolicyn är det sista stycket i p 3. Detta ha i
praktiken ersatts av bolagens medverkan i budgetprocessen och att bolagens
investeringsbudgetar hanteras i kommunens budgetprocess.
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§ 32 forts
Revidering av företagspolicy och ägardirektiv.
I övrigt har vissa avsnitt flyttats från ägardirektivet till företagspolicyn vilket
medför att ägardirektivet ändrats.
Dessutom har följande ändringar gjorts i ägardirektivet:
1. Investeringsobjekt som inte finns upptagna i budget överstigande 1 mkr
ska godkännas av AB Karlskrona Moderbolag och Kommunfullmäktige.
Texten är borttagen eftersom hanteringen av investeringsobjekt som inte
finns i budgeten framgår av ”Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun”. Tilläggsbeslut om borttagandet av texten beslöts av
Moderbolagets styrelse den 4 februari 2011.
2. Karlskrona Stuveri AB är borttaget från ägardirektivet.
Det som är nytt i ägardirektivet är att dotterbolagen ska ta fram affärsplaner
(avsnitt 6). Affärsplaner ska tas fram för varje bolag och för Affärsverken
ska affärsplaner tas fram för varje affärsområde. Innan affärsplanerna
beslutas av dotterbolagsstyrelserna ska AB Karlskrona Moderbolags
synpunkter inhämtas och beaktas. Affärsplanen ska innehålla mål, plan för
att uppfylla målen samt utveckling av tillgångar och skulder. Affärsplanen
ska avse 3-5 år.
Styrelsen i AB Karlskrona Moderbolag i beslut den 14 december 2010
föreslagit att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige besluta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 69,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa upprättad företagspolicy och ägardirektiv, samt
2. att företagspolicy och ägardirektiv ska gälla från nästkommande
bolagsstämma och därmed ersätta befintliga ägardirektiv och företagspolicy.
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2010.424.052

§ 33
Svar på motion om kortare betalningstid till leverantörer.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2010 § 111
av Anna Ekström (FP).
Motionärens förslag är att utreda de administrativa möjligheterna till att
betala till Karlskrona kommun och dess ägda bolag redan efter 20 dagar,
samt att beräkna kostnaden i form av ändrade rutiner och utebliven ränta om
leverantörer får betalt efter 20 dagar istället för dagens 30 dagar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse daterad den 3 januari 2011.
Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun betalar årligen ut ca 1,1
miljarder kronor till externa leverantörer. För att förstärka kommunens
likviditet, utan att behöva låna en specifik summa, är en checkkredit knuten
till kommunens bankkonto. På det belopp som sedan faktiskt utnyttjas
betalas en överenskommen rörlig ränta. Tillgodohavanden på kontot
genererar (för närvarande) en intäktsränta om 1,37 % och ett utnyttjande av
krediten genererar en kostnadsränta om 2,65 %. Checkkrediten utnyttjas ca
10 dagar/månad. Detta beaktat skulle en kortare betalningstid om 10 dagar
innebära en årlig kostnad om ca 540 000 kronor. En förändring av räntenivån
med en procentenhet påverkar kostnaden med +- 301 000 kronor.
Karlskrona kommun är en stor och komplex organisation och antalet
leverantörsfakturor som hanteras årligen uppgår till ca 115 000 fakturor.
Dessa fakturor skall kontrolleras och attesteras av drygt 1 000 olika
attestanter innan de är klara att utbetalas. Karlskrona kommun klarar idag,
med en kredittid på 30 dagar, inte av att betala samtliga fakturor på utsatt
förfallodag. Utbetalningar avseende betalningspåminnelser och
dröjsmålsräntor för år 2010 uppgick till ca 75 000 kronor.
Från och med år 2011 har kommunfullmäktige antagit nya riktlinjer för attest
som bl.a. innebär ett obligatorium om minst två attestanter. I vissa nämnder
finns ytterligare skärpta krav om minst tre attestanter. Att garantera att en
kortare kredittid inte åsidosätter nämndernas krav på attest- och
kontrollrutiner eller leder till att fakturan inte kan betalas på utsatt
förfallodag bedöms i nuläget inte vara möjligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 70,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Forts
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§ 33 forts
Svar på motion om kortare betalningstid till leverantörer.
Anna Ekström (FP) yttrar sig.
Mats Lindblom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2010.425.106

§ 34
Svar på motion om att utveckla medborgardialogen med unga.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2010 § 111
av Bo Löfgren (FP), Anna Ekström (FP) och Gunilla Ekelöf (FP).
Motionärernas förslag är att årligen inrätta ungdomens fråge- och dialogdag
tillsammans med kommunfullmäktige.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 17 januari 2011, § 9 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man ser det positivt att det
kommer till stånd möten mellan unga och politiker.
Dessa möten bör då genomföras i mindre sammanhang och/eller på
ungdomars naturliga arenor. När önskemål kommer från ungdomar om att
öppna upp kommunfullmäktige för samtal ska möjlighet ges till detta.
Grunden för dialog ska bygga på ungdomars initiativ och intresse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 71,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Anna Ekström (FP) och Jan-Olof Petersson (FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2006.254.800

§ 35
Svar på medborgarförslag om att sälja stenar till den spanska trappan
genom idrottsföreningar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 augusti
2010, §§ 52 av Filip Issal. Förslaget är spanska trappan finansieras genom
försäljning av stenarna, att föreningslivet administrerar försäljningen och får
hälften av intäkterna samt sitt deltagande framträtt genom färgkoder, gravyr
eller liknande.
Tekniska nämnden har i beslut den 21 december 2010, § 126 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att Tekniska förvaltningen har beräknat
byggkostnaden för trappan till 3 200 000 kr.
Ett antal fastighetsägare har beslutat medverka till genomförandet av trappan
samt lämna bidrag på 50 % av kostnaden dvs. 1 600 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2010 § 119 att anslå medel till
trappan under förutsättning att fastighetsägarna bidrar med 50 % av
beräknad byggkostnad. Därmed är det inte aktuellt med någon annan form av
finansiering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 februari 2011, § 43,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

24 mars 2011

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

33

2010.268.820

§ 36
Svar på medborgarförslag gällande oljehamnen och Blå Port.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010, §§ 68 av Ingemar Karlsson. Förslaget är hur ytorna i Oljehamnen
kan disponeras med till exempel marin verksamhet, skateåkning,
volleybollplan, grönområden, lekplatser, japansk trädgård, fik, m m.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 9 december 2010, § 467
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslagsställarens
huvudsakliga ambitioner ryms delvis i den utveckling som föreslås i
Karlskrona kommuns översiktsplan 2030. Översiktsplanen medger en
flexibel användning som kan omfatta både företagsetablering och rekreation.
En exploatering inom området förutsätts ske som även bidrar till ombyggnad
av befintlig infrastruktur, till exempel infartsleden, kajer och gångstråk. Ett
urbant rekreationsområde är ett positivt tillskott i stadsmiljön, särskilt med
tanke på att Pottholmen är planerat att få en hög exploateringsgrad.
Hattholmen/Oljehamnen har goda förutsättningar för utveckling
av vattensport, skateanläggningar, barn- och ungdomsaktiviteter tillsammans
med ett marint näringsliv och hamnanläggningar. I framtida detaljplanearbete
får slutligt ställningstagande om lämplig användning prövas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 februari 2011, § 42,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2010.64.336

§ 37
Svar på medborgarförslag om anläggning av spontan lek och
aktivitetsyta i Bastasjö friluftsområde.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 januari
2010 § 5 av Stefan Svensson.
Förslaget är att en yta successivt avjämnas och iordningsställs för olika fria
aktiviteter som brännboll, fotboll, barnens skog m.m på den yta som frigjorts
ett att träd fallit och tagits borts från Stormen Gudrun.
Kommunstyrelsen ordförande beslutade vid sammanträde den 8 juni 2010, §
156 att ärendet skulle återremitteras för en finansiell syn.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 13 december 2010,
§ 72 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att då kostnaden
av medborgarförslaget är av avhängt av placering av och innehåll i
spontanlek- och aktivitetsytorna är det inte möjligt att göra en
kostnadskalkyl.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 februari 2011, § 41,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2010.63.246

§ 38
Svar på medborgarförslag om skyltar på Aspö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 januari
2010, § 5 av Ingvar Bergljung. Förslaget är att kommunen avsätter medel för
att sätta upp vägnamnskyltar på Aspö, att kommunen meddelar de nya
adresserna till systemoperatörer av GPS-system, samt att kommunen särskilt
informerar Landstingets enheter, färdtjänst m.fl myndigheter och aktörer om
de nya adresserna.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 31 januari 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att det pågående
adressättningsarbetet har föranletts av Lagen om
lägenhetsregister(2006:378), enligt vilken kommunen är skyldig att för varje
entré i hus som innehåller bostadslägenheter fastställa en belägenhetsadress.
Hela adressen består av belägenhetsadress, postnummer och postadress.
Lägenhetsregistret införs eftersom folkbokföring per lägenhet håller på att
införas i hela landet, istället för som tidigare, där folkbokföringen skedde per
fastighet. För Karlskrona kommuns del så kommer folkbokföring per
lägenhet att införas under våren 2011.
Vägnamnsskyltar har under 2010 satts upp på Aspö genom tekniska
förvaltningens försorg.
Beträffande de övriga punkterna i förslaget så håller inte kommunen själv
något adressregister/databas, utan kommunen beslutar om adressen och
registrerar den hos Lantmäteriet. Härifrån sker sedan kopplingen med andra
register, såsom t.ex postens register och Skatteverkets folkbokföringsregister.
Adressflödet redovisas på bifogade bild. (Bilaga)
Det är således från Lantmäteriet som adresser ska distribueras till berörda
myndigheter och aktörer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 72,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2010.608.455

§ 39
Svar på medborgarförslag om nytt namn för området
Bubbetorpstippen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december
2010, § 190 av Sigvard Mattsson. Förslaget är ett nytt namn för området
Bubbetorpstippen.
Affärsverken har i skrivelse den 18 januari 2011 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att man tidigare behandlat ett liknande
medborgarförslag och föreslagit att bolaget inför starten av kraftvärmeverket
utlyser en namntävling för området. Kommunfullmäktige behandlade
medborgarförslaget vid sitt sammanträde 21 oktober 2010, §§ 154 och biföll
bolagets förslag till namntävling.
Affärsverken har åtagit sig att i samband med invigningen av
kraftvärmeverket arrangera en namntävling och i samband med invigningen
kungöra det nya namnet på den gemensamma avfallsanläggningen och
kraftvärmeverket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 72,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

24 mars 2011
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§ 40
Fråga
Gerthie Olsson (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg
om hon tycker att ärendet gällande barntillsynskostnader beretts i laga
ordning, och om kommunstyrelsens ordförande har tillräcklig kontroll att de
ärenden som kommer till kommunstyrelsen och ska vidare till
kommunfullmäktige är korrekt beredda.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
---------Yvonne Sandberg Fries (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Camilla
Brunsberg om hon kommer att vidta åtgärder för att femklövern i
fortsättningsvis ska följa kommunallagen och respektera
kommunfullmäktiges beslut.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
________

28 april 2011

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april
2011.
§ 41

Överlämnande av gåva

§ 42

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 43

Kommunala val

§ 44

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 45

Inkomna interpellationer.

§ 46

Svar på interpellation om nya lokaler för vuxenutbildningen.

§ 47

Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten.

§ 48

Årsredovisning år 2010 för Karlskrona kommun.

§ 49

Revisionsberättelse år 2010 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

§ 50

Ändrat ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

§ 51

Handikappanpassning av två lekplatser.

§ 52

Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.

§ 53

Yttrande avseende prövning enligt PBL 12:1 av detaljplan för kv. Kölen m.fl.

§ 54

Exploateringsavtal för detaljplanen för kvarteret Kölen m.fl., Hästö Marina,
Karlskrona kommun, Blekinge Län.

§ 55

Begäran om ändring av reglemente för tekniska nämnden.

§ 56

Begäran om ändring av reglemente för utbildningsnämnden.

§ 57

Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.

§ 58

Revidering av kommunstyrelsens reglemente.

§ 59

Ändrat huvudmannaskap för bostadsanpassningsbidragens administration.

§ 60

En enklare plan- och bygglag- förslag till ny taxa.

§ 61

Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande invsteringsmedel.

§ 62

Svar på motion om bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden.
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§ 63

Svar på motion om att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i den nya
översiktsplanen.

§ 64

Svar på motion om samlad långsiktig strategi inom trafikområdet.

§ 65

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.

§ 66

Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.

§ 67

Svar på medborgarförslag om att införskaffa Vita Briggen (fängelset) till nytt
bibliotek.

§ 68

Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheterna att införa ett frivilligt
socialt år för ungdomar.

________
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 mars 2011, kl 13.30-17.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson(S) kl 13.30-17.00 §§ 41-del av 52
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S) kl 13.30-16.25 §§ 41-46
Eva- Marie Malmgren (S)
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Patrik Hansson (S) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Eva Öman (S)
Faraj Abi-Isefan (S)
Chatarina Holmberg (S)
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Ann-Louise Trulsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Emma Stjernlöf (M) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD) kl 13.30-17.20 §§ 41-del av 52
Rose-Marie Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.30-15.05 §§ 41-46
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Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP) Jäv § 53-54
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C) kl 13.30-16.25 §§ 41-46
Sofia Bothorp (MP) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Sara Högelius (V)
Tommy Olsson (KD) kl 16.25-17.50 §§ 51-52, Jäv § 53-54,
55-68
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Sandra Bengtsson (S) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Bo Svensson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Åke Håkansson (S) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Patrik Enstedt (S)
Anna Ottosson (M)
Ann-Marie Branje (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Bengt Fröberg (M)
Simon Gruvström (SD)
Mikael Andersson (FP) kl 13.30-17.00 §§ 41-del av 52
José Espinoza (MP)
Ulf Svahn (MP)
Günter Dessin (V)
Billy Åkerström (KD)
Daniel Jusinski (KD) kl 13.30-14.35, §§ 41- del av 46
Kent Lewén (FP) kl 15.20-17.50 §§ 47-68
Pernilla Persson (C) kl 16.25-17.50, §§ 51-68
Håkan Eriksson (S) kl 16.25-17.50, §§ 51-68
Nusreta Kurtanovis Nilsson (S) kl 17.30-17.50 §§ 53-68
Michael Ryge (S) kl 17.30-17.50 §§ 53-68
Lotta Holgersson (S) kl 17.30-17.50 §§ 53-68
Marianne Nordin (M) kl 17.30-17.50 §§ 53-68
Bengt Johansson (M) kl 17.30-17.50 §§ 53-68

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S) kl 13.30-16.25, §§ 41-50
Ingrid Trossmark (S)
John-Erik Danerklint (S)
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S)
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Lotta Holgersson (S) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Nusreta Kurtanovis Nilsson (S) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Michael Ryge (S) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Marianne Nordin (M) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Bengt Johansson (M) kl 13.30-17.30 §§ 41-52
Kent Lewén (FP) kl 13.30-15.20, §§ 41-46
Pernilla Persson (C) kl 13.30-16.25, §§ 41-50
Ingela Abramsson (C)
Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunarkivarie Magdalena Nordin
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Arnstein Njåstad (M) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona måndagen
den 9 maj 2011, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 41-68
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Arnstein Njåstad

Justeringsledamot………………………………………………
Lena Ryge

28 april 2011

Tillkännagivande av protokollsjustering av § 60 har den 29 april 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
Tillkännagivande av protokollsjustering av § 41-59, 61- 68 har den 9 maj 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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2011.234.105

§ 41
Överlämnande av gåva.
Ledamot Inga Lill Siggelsten Blum (KD) överlämnar en gåva från City of
Tshwane till kommunfullmäktiges ordförande Peter Glimvall (M).
Ordförande tackar för en fantastisk gåva.
_______
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Kommunala uppdrag
Akten

2011.27.102

§ 42
Avsägelser av kommunala uppdrag
Åke Stridh (V) har i skrivelse daterad 23 mars 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Karlskronahem AB.
Marianne Olofsson Reuterskiöld (FP) har i skrivelse daterad 8 april 2011
avsagt sig uppdraget som ledamot i Överförmyndarnämnden.
Annicka Engblom (M) har i skrivelse daterad 26 april 2011 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2011.27.102

§ 43
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (S)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Arvodesberedningen
Ordförande Karl-Gösta Svenson (M) efter Claes Uggla.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Robin Kullberg (FP)
Ersättare Patrik Bäckström (M) efter Olof Ljungberg.
Karlskronahem AB
Ersättare Åke Svensson (S) efter Åke Stridh.
Nämndeman
Margareta Rodin (FP)
Socialnämnden
Ersättare Yjresa Mujaj (M) efter Maria Danell.
Utbildningsnämnden
Ersättare Ann-Marie Sternulf (S) efter Marie Gummesson.
Springerska fonden
Ordinarie

Ersättare

________

Jörgen Andersson (C)
Henrik Larsen (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jonas Sandström (S)
Jonna Lengstedt (S)
Lise-Lotte Ejlefjärd- Nilsson (C)
Tommy Andersson (MP)
Sören Lund (KD)
Dennis Lager (S)
Ylva Jonsson (S)
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Akterna

10

2011.170.359
2011.171.816
2011.173.826
2011.174.821
2011.176.826
2011.177.530
2011.178.455
2011.179.612
2011.205.339
2011.208.455
2011.181.510
2011.187.827
2011.189.537
2011.202.612
2011.228.018
2011.229.140
2011.230.610
§ 44
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om bättre hantering av översvämning, av Inga Meijer
m fl.
2. Medborgarförslag om mer utbud av ungdomsgårdar för äldre ungdomar,
av Nathalie Warg m fl.
3. Medborgarförslag om att bygga isbana på Fisktorget, av Mohamed
Usmanov m fl.
4. Medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på Arena Rosenholm,
av Julia Ljungberg m fl.
5. Medborgarförslag om en isbana på Fisktorget, av Nadia Schneider m fl.
6. Medborgarförslag om snabbare förbindelse mellan Verkö och Trossö, av
August Adner m fl.
7. Medborgarförslag om att förbättra sopstationen på Trossö, av Miranda
Bergström m fl.
8. Medborgarförslag om att alla kommunala gymnasium borde erbjuda en
egen dator till eleverna, av Beseran Behzad m fl.
9. Medborgarförslag om rastplats för hundar, samt bättre skyltning och
gräsklippning på Stumholmen, av Ulf Öberg.
10. Medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ energi i Bubbetorp,
av Ingemar Karlsson.
11. Medborgarförslag om infartsleden till Karlskrona centrum, av Elsa
Karlsson m f.
12. Medborgarförslag om nu fritidsgård i Nättraby, av hans Lundgren.
13. Medborgarförslag om borttagande av busshållplats vid Alamedan 21, av
Thomas Almqvist.
14. Motion gymnasieprogram med marin inriktning, av Jan-Olof Petersson
(FP).
15. Motion om enkät om livet på landsbygden, av Christina Mattisson (S).

28 april 2011

§ 44 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
16. Motion om att göra Karlskrona till en ”Fairtrade city”, av Christina
Mattisson (S).
17. Motion om läxhjälp, av av Christina Mattisson (S) m fl.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Akterna
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2011.210.030
2011.211.291

§ 45
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till kommunalrådet Börje Dovstad (FP) om nya lokaler för
vuxenutbildningen, av ledamot Patrik Hansson (S).
Interpellation till Mats Lindbom (C) om ungdomsarbetslösheten, av ledamot
Faraj Abuiseifan (S)
__________

28 april 2011

Akten

13

2011.210.030

§ 46
Svar på interpellation om nya lokaler för vuxenutbildningen.
Interpellation den 15 april 2011 till kommunalrådet Börje Dovstad från Patrik
Hansson (S). Börje Dovstad (FP) har den 26 april 2011 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Börje Dovstad (FP), Magnus Johansson
(S) och Sofia Bothorp (MP).
__________

28 april 2011

Akten

2011.211.291

§ 47
Svar på interpellation om ungdomsarbetslösheten.
Interpellation den 17 april 2011 till ledamot Mats Lindbom från Faraj
Abuiseifan (S). Mats Lindbom (C) har den 21 april 2011 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Faraj Abuiseifan (S), Mats Lindbom (C), Ingrid
Hermansson (C), Emma Swahn- Nilsson (M), Niklas Platow (M), JanAnders Lindfors (S) och Christina Mattisson (S).
__________
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Ekonomienheten
Samtliga nämnder/styrelser
Akten

15

2011.112.042

§ 48
Årsredovisning för år 2010 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 mars 2011, § 62, godkänt
bokslutet för år 2010 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 7 april 2011 tillstyrkt att årsredovisningen
för år 2010 godkänns av fullmäktige då den upprättats i enlighet med
kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2010.
________

28 april 2011

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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§ 49
Revisionsberättelse år 2010 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Revisionen har med skrivelse den 7 april 2011 lämnat revisionsberättelse för
år 2010. Av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer även
verksamheten i de kommunägda bolagen.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer, samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt årsredovisning till fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionen har i uppdrag att bedöma om kommunens verksamhets skötts på
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Vi kan
konstatera att kommunen arbetar vidare med sina planer, riktlinjer, mål och
utvärdering av måluppfyllelse i önskad riktning.
De 34 av kommunfullmäktige uppsatta målen för nämnderna uppfylls till
endast 29 % vilket inte är tillfredställande resultat. Arbetet med att se över
verksamhetsmålen måste därför fortsätta. Balansen mellan
kommunövergripande och nämndsspecifika mål bör prövas och för mer
långsiktiga mål bör delmål formuleras för kalenderåret, så att utvecklingen
kan följas. Målen bör även ses över för att säkerställa att de fångar det som
mest väsentligt för att uppnå god ekonomisk hushållning.
Det grundläggande kravet, ekonomi i balans, är uppfyllt. Kommunens
positiva resultat innebär att 2009 års underskott är återställt.
Christina Mattisson (S) påtalar att det är ett skrivfel i Ernst & Youngs
revisionsberättelse för AB Arena Rosenholm Karlskrona som bör rättas till.
Camilla Brunsberg (M), Magnus Johansson (S), Kent Lewén (FP), Nicklas
Platow (M), Karin Månsson (FP), Mats Lindbom (C), Forts

28 april 2011
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§ 49 forts
Revisionsberättelse år 2010 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Christina Mattisson (S) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till revisionernas
förslag till ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen,
2. att bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder och beredningar ansvarsfrihet,
samt
3. att fastställa Karlskrona kommuns årsredovisning för 2010.
_______

28 april 2011

Handikappnämnden
Äldrenämnden
Ekonomienheten

2010.492.043

§ 50
Ändrat ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.
Äldrenämnden/äldreförvaltningen och
handikappnämnden/handikappförvaltningen är nu ense om att såväl
ansvaret som de ekonomiska medlen för vissa hälso- och
sjukvårdsinsatser ska överföras från hittills äldrenämnden till framöver
handikappnämnden. Sedan omsorgsnämndens delning år 2001 har
nämligen äldreförvaltningen försett handikappförvaltningen med
erforderliga sjuksköterske- och sjukgymnastresurser och tillhörande
vissa sjukvårdsprodukter.
Nämnderna har däremot nu enats om att det är lämpligast att
handikappnämnden i stället får ett helhetsansvar för detta
ansvarsområde inkluderande då även budgetansvaret. Förändringen
skapar samtidigt förutsättningar för ett mer optimalt resursutnyttjande
och en än tryggare och säkrare vård samt en bättre arbetsmiljö för den
berörda personalen.
Den budgetmässiga regleringen omfattar sammantaget 1 627 500
kronor per helår och avser således kostnader för personal samt
sjukvårds- och inkontinensprodukter. Den ekonomiska regleringen
föreslås samtidigt ske redan från den 1 januari 2011 dvs. med en viss
retroaktiv verkan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 81,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna den föreslagna överföringen av ansvaret för vissa hälsooch sjukvårdsinsatser från äldrenämnden till handikappnämnden,
2. att med giltighet från den 1 januari 2011 omdisponera sammantaget
1 628 000 kronor från äldrenämndens fastställda budgetram till
handikappnämndens budgetram, samt
3. att handikappnämnden även fortsättningsvis ska kunna utnyttja
äldrenämndens jourorganisation som en fri nyttighet under kvällar,
nätter och helger.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2011.144.332

§ 51
Handikappanpassning av två lekplatser.
Tekniska nämnden planerar att under år 2011 renovera och
handikappanpassa två områdeslekplatser i kommunen - en i
Spandelstorp och en i Rödeby. Handikappåtgärderna har då
sammantaget kostnadsberäknats till 745 000 kronor. Härtill kommer
sedan 245 000 kronor för de rena renoveringsåtgärderna dvs. totalt 1,0
miljoner kronor.
Nämnden vill nu täcka kostnaderna för handikappdelen med under år
2010 överblivna medel i investeringsanslaget för
tillgänglighetsskapande åtgärder i investeringsramen för
”Fastighetsverksamhet”. Detta anslag ska egentligen användas för
åtgärder i kommunala offentliga lokaler. Själva renoveringsdelen kan
däremot täckas inom nämndens ordinarie investeringsram för
gata/parkverksamhet enligt Budget 2011.
Härutöver vill nämnden också ha kompensation för de uppkommande
kapitalkostnaderna (107 tkr/år) till följd av de föreslagna
handikappåtgärderna. Kompensationen föreslås samtidigt täckas inom
kommunstyrelsens särskilda driftreserv för tillgänglighetsskapande
åtgärder ( 2,0 mnkr) i Budget 2011.
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna
lösningarna, eftersom åtgärderna både är av samma angelägna karaktär
som de ursprungliga gällande lokaler och även avser offentliga
utrymmen för allmänheten. Ett icke utnyttjat finansiellt utrymme finns
dessutom tillgängligt i de båda angivna reserverna.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat vid sammanträde den 5 april
2011, §§ 86 att uppkommande kapitalkostnader om 107 000 kronor för
helår ska täckas av kommunstyrelsens särskilda reserv för
tillgänglighetsskapande åtgärder i Budget 2011 under förutsättning av
kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående att- sats nr 1-3.
Forts
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§ 51 forts
Handikappanpassning av två lekplatser
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 86,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka tekniska nämndens investeringsram år 2011 för
Gator/Parker med 745 000 kronor
för handikappanpassning av två lekplatser,
2. att täcka denna utgift genom en motsvarande överföring från år 2010
av investeringsmedel för Fastighetsverksamhet (tillgänglighetsskapande
åtgärder) och samtidigt omdisponera dessa medel till investeringsramen
för Gata/Park, samt
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden ett omedelbart
investeringstillstånd för projektet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

21

2011.193.041

§ 52
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Härmed överlämnas uppföljning per den 28 februari för kommunen i enlighet
med gällande beslut om ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Prognosen för helårsresultatet, enligt Kommunallagens balanskrav,
beräknas till -4,3 mkr.
För nämnderna totalt beräknas att den totala budgetavvikelsen blir – 19,6
miljoner kronor, där Socialnämnden -4 miljoner kronor och
Handikappnämnden -6 miljoner kronor, tekniska nämnden - 4
miljoner kronor, samt utbildningsnämnden -5 miljoner kronor svarar för den
största negativa budgetavvikelsen.
Skatteintäkterna beräknas bli 15,0 miljoner kronor högre än budget.
Finansnettot beräknas bli 2,0 miljoner kronor bättre än budget.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det
är respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen
utförs med de medel som finns till förfogande.
Av gällande regelverk framgår också att det endast i undantagsfall skall
genomföras ombudgeteringar, kompletterande budgeteringar, eller
anvisandet av tilläggsanslag. Eventuella konsekvenser mm som
framkommer av löpande uppföljningar bör istället beaktas vid fastställandet
av kommande budgetramar för åren 2012 till 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 87,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1 att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har, alternativ förslå
förändringar för verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2011, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans,
Forts
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§ 52 forts
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
3. att godkänna socialnämndens begäran om överföring av ramanslag från
Socialnämnden ekonomiskt bistånd till socialnämnden- individ- och
familjeomsorg med 3 000 000 kr, samt
4. att godkänna uppföljningen per den 28 februari 2011.
Yrkanden
Sara Högelius (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
att från 1 maj 2011 upphöra med personaldelegationens uppdrag att pröva
alla anställningar på befattningar
med en anställningstid om minst tre månader, samt att ge personalchefen i
uppdrag att pröva alla nyinrättade tjänster i Karlskrona kommun.
Jan-Anders Lindfors (S), Tommy Olsson (KD), Jan-Olof Petersson (FP),
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP), Sophia Ahlin (M), Nicklas Platow (M), Ola Svensson
(SD), Kent Lewén (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
avslag på Christina Mattissons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsyrkande mot
Börje Dovstads m fl avslagsyrkande på Christina Mattissons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår Christina
Mattissons tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill avslå Christina Mattissons tilläggsyrkande nej.
Fullmäktige beslutar med 41 ja-röster och 33 nej-röster och 3 frånvarande
Att avslå Christina Mattissons tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1 att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har, alternativ förslå
förändringar för verksamhetens mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder, som prognostiserar ett negativt
utfall för helår 2011, att vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans,
Forts

28 april 2011

§ 52 forts
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
3. att godkänna socialnämndens begäran om överföring av ramanslag från
Socialnämnden ekonomiskt bistånd till socialnämnden- individ- och
familjeomsorg med 3 000 000 kr, samt
4. att godkänna uppföljningen per den 28 februari 2011.
_______
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Länsstyrelsen i Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

24

2008.183.214

§ 53
Yttrande avseende prövning enligt PBL 12:1 av detaljplan för kv.Kölen
m.fl.
Börje Dovstad (FP) och Tommy Olsson (KD) anmäler jäv.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 mars 2011, § 90
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att meddela länsstyrelsen att
kommunen medger att byggrätterna för sjövillorna undantas från fastställelse
om detta medför att detaljplanen kan vinna laga kraft.
Länsstyrelsen i Blekinge län har meddelat att man avser pröva kommunens
beslut att anta rubricerad detaljplan enligt 12 kap 1 § Plan- och bygglagen
med motiveringen att planens utformning är olämplig, med hänsyn till de
boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion. Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig i
ärendet.
Länsstyrelsens yttrande berör primärt två frågor:
1. Länsstyrelsen önskar en omformulering av planbestämmelsen avseende
avhjälpande av förorening i mark.
2. Länsstyrelsen gör en sammantagen bedömning att de planerade sjövillorna
blir olämpliga, såsom planen är utformad, med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa. Detta på grund av de föroreningar som finns lagrade i
hamnbassängens bottensediment.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 88,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att meddela länsstyrelsen att kommunen medger att byggrätterna för
sjövillorna undantas från fastställelse om detta medför att detaljplanen kan
vinna laga kraft.
Ulf Hansson (V), Sara Högelius (V) och Günter Dessin (V)
deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
Akten
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2007.14.251

§ 54
Exploateringsavtal för detaljplanen för Kvarteret Kölen m.fl., Hästö
Marina, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Börje Dovstad (FP) och Tommy Olsson (KD) anmäler jäv.
En detaljplan för Hästö Marina enligt rubricerat har behandlats i Miljö- och
byggnadsnämnden och är nu på väg till kommunfullmäktige för antagande.
Planområdet är beläget på södra Hästö och omfattar bl a fastigheterna Kölen
5-11 och delar av Brovägen och Ångslupsvägen samt de privatägda
fastigheterna Hästö 2:8 och Kompassen 14 och 15. Marken för Hästö marina
omfattar fastigheterna Kölen 7 och 11 samt del av Hästö 3:1, vilka ägs av
Karlskrona kommun.
Fastigheten Kölen 7 innehas med tomträtt av bolaget Spigg AB för båtvarv
och därmed jämförlig verksamhet och vidare arrenderar bolaget ett mindre
område om ca 3500 kvm av Kölen 11 av kommunen för sin marina
verksamhet.
Bolaget meddelade för ett antal år sedan att de inte avsåg att ha den
storskaliga marina verksamheten kvar på Hästö utan flytta den till en ur
tillgänglighets- och utrymmessynpunkt lämpligare plats medan en småskalig
verksamhet i form av båtplatser, sjöbodar, försäljning, skulle vara kvar inom
ett mindre område längs stranden på Hästö.
Anm. Bolaget har nu flyttat större delen av sin verksamhet till Blå Port.
Inför avvecklingen resulterade diskussionerna mellan kommunen och bolaget
i att parterna enades om att Hästövarvet stod inför en funktionsomvandling
till bostadsändamål med en mindre marin verksamhet kvar längs stranden.
Ett detaljplaneförslag togs fram som angav 18 byggrätter i form av
rad/par/småhus med det marina innehållet inom varvsområdet. Kommunen
och bolaget träffade med anledning härav en avsiktsförklaring avseende en
detaljplaneläggning och försäljning av fastigheten Kölen 7 och del av Kölen
11 för bostadsändamål. Köpeskillingen för marken 3 960 000:- baserades på
de föreslagna byggrätterna. I övrigt skulle deras åtaganden för utbyggnad av
nödvändig infrastruktur regleras i ett exploateringsavtal samtidigt med
detaljplanearbetet. För den marina delen längs stranden skulle ett
tomträttsavtal träffas med en årlig tomträttsavgäld på 10 000:-. Forts
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§ 54 forts
Exploateringsavtal för detaljplanen för Kvarteret Kölen m.fl., Hästö
Marina, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Med anledning av ovanstående har exploateringsavtal, med tillhörande
handlingar, träffats mellan kommunen och Spigg Telekommunikation AB,
nedan kallad exploatören. Exploateringsområdet har markerats med sned
skraffering på detaljplaneförslaget.
Längs Ångslupsvägen har kommunen ett antal egna tomter för småhus som
inte omfattas av detta exploateringsavtal.
Avtalet kompletterar i tillämpliga delar avsiktsförklaringen och bekräftar
försäljningen av området för bostadsändamål till exploatören för 3,96
miljoner kronor och upplåtelse av marinan med tomträtt till exploatörens
helägda bolag Karlskrona Marina Fastigheter AB.
Försäljningen och upplåtelsen är möjlig att genomföra först när besluten om
detaljplanen och exploateringsavtalet vunnit laga kraft.
I sina allmänna delar är exploateringsavtalet av gängse innehåll, varför
huvuddragen anges nedan.
Exploatören svarar för införskaffandet av erforderliga tillstånd för
byggnation och verksamhetens bedrivande och för de geotekniska- och
miljötekniska utredningar samt saneringen av planområdet.
Bostadsbebyggelsen skall uppföras på sådant sätt att kraven på bullerskydd
uppfylls och att bullernivåerna kommer under gällande riktvärden.
Exploatören bekostar, inkl. projekteringen, anläggandet av va- och
dagvattenanläggningar. Kommunen skall godkänna handlingarna,
materialval, antagen entreprenör för va-arbetena och ha full insyn i
entreprenaden. Efter godkänd övertagande besiktning kan va-anläggningen
utan ersättning övertas av kommunen för att ingå i kommunens vaverksamhet. I och med att exploatören bekostar va-anläggningen erläggs
ingen anslutningsavgift.
På sätt som ovan svarar exploatören för utbyggnaden av gator, allmänna
platser inom exploateringsområdet. Efter godkänd garantibesiktning övertar
kommunen gatorna m m för drift och underhåll.
Det har länge varit ett starkt önskemål från boende på södra Hästö att
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder görs på tillfarterna Brovägen,
Alebrunnsvägen och Ångslupsvägen samt utbyggnad/förbättring av en gcväg mellan Ångslupsvägen-Ekviksvägen.
Den förändrade markanvändningen och exploateringen av f d Hästövarvet
gör det möjligt att höja trafiksäkerheten enligt de boendes önskemål.
Kommunen svarar för genomförandet av trafiksäkerhetsåtgärderna. Forts
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§ 54 forts
Exploateringsavtal för detaljplanen för Kvarteret Kölen m.fl., Hästö
Marina, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Kostnaden är beräknad till 1,5 milj. kronor varav exploatören svarar med 0,5
milj. kronor som sin del i genomförandet.
Vidare svarar exploatören för anläggandet av en badbrygga på
naturmarksområdet väster om exploateringsområdet.
För rätta fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet skall exploatören
ställa en säkerhet i form av bankgaranti uppgående till 1,0 milj. kronor som
kommunen äger rätt att ta i anspråk för att rätta till vad som brister.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 89,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan kommunen och
Spigg Telekommunikation AB (org.nr 556582-4397) som reglerar
partsåtaganden och plangenomförandefrågor för detaljplanen för kv. Kölen
m.fl., Hästö marina,
2. att efter lagakraftvunnen fastställelse av detaljplanen och lagakraftvunnet
antagande av detta avtal i kommunfullmäktige tillstyrka att tomträttsavtalet
och arrendeavtalet för Kölen 7 resp. Kölen 4 sägs upp för dödning resp.
hävning.
3. att efter dödning resp. hävning ovan försälja de delar av Kölen 7 och
Kölen 11 som skall utgöra mark för bostadsändamål till Spigg
Telekommunikation AB (org.nr 556585-4397) för en köpeskilling av
3 960 000 :- kronor och att med tomträtt upplåta del av de områden av Kölen
7 och Hästö 3:1 som skall utgöra marint ändamål till Karlskrona Marina
Fastigheter AB (org.nr 556720-1354) för en årlig tomträttsavgäld om
10 000:- kronor, samt
4. att kommunens kostnad för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder på
tillfarterna Brovägen m.fl. vägar enligt avtalet och trafikutredningen får tas
av köpeskillingen.
Ulf Hansson (V), Sara Högelius (V) och Günter Dessin (V)
deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Ekonomenheten
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2009.948.003

§ 55
Begäran om ändring av reglemente för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 januari 2011, § 3, föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för tekniska
nämnden i Karlskrona.
På uppdrag av kommunledningsförvaltningen har tekniska förvaltningen
tagit fram ett förslag till ändring av tekniska nämndens reglemente med
tillägg av ärendegrupp köp och försäljning av bostadsrätt med anledning av
kommunens bostadsrätter förvaltas av tekniska förvaltningen.
Denna ärendegrupp har tidigare ingått i kommunstyrelsens reglemente men i
praktiken utförts av tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 90,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för tekniska nämnden i Karlskrona
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2011.120.003

§ 56
Begäran om ändring av reglemente för utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 3 mars 2011, § 15, föreslagit
kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för
utbildningsnämnden i Karlskrona.
Enligt reglemente svarar utbildningsnämnden för Psilander Grafiska.
Eftersom verksamheten inte längre finns under nämndens ansvarsområde,
begärs härmed ändring av utbildningsnämndens reglemente.
Psilander Grafiska finns efter genomförda organisationsförändringar under
serviceförvaltningens ansvar.
Vidare så har ansvaret för gymnasiesärskolan och särvux tillförts
utbildningsnämndens ansvarsområde under 2009, detta måste också regleras
i samband med nytt beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 91,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för utbildningsnämnden i Karlskrona
kommun.
Yrkande
Henrik Larsen (M) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av att det
är ofullständiga handlingar.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras, kommunfullmäktige besluta att ärendet skall återremitteras
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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Kommunjuristen
Akten
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2011.115.003

§ 57
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 23 februari 2011, §
45, föreslagit kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för
barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona.
Reglementet för barn- och ungdomsnämnden har reviderats.
• Texten för nämndens verksamhetsområde har anpassats till aktuell
lagtext.
• Det är nu inskrivet i reglementet att ”Barn- och ungdomsnämnden är
vårdgivarens representant för elevhälsans medicinska del för
förskoleklass, grundskola och grundsärskola.”
• Det skrivs också in att ”Ordförande äger besluta å nämndens vägnar
i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa ordinarie
sammanträde.”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 92,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för barn- och ungdomsnämnden i
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2009.780.003

§ 58
Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
I samband med inrättandet av serviceförvaltningen under kommunstyrelsen
2008 gjordes ingen revidering av reglementet för kommunstyrelsen. En
revidering av reglementet för kommunstyrelsen bör göras för att ge en
samlad bild av de verksamheter kommunstyrelsen har hand om.
Kommunledningsförvaltningen har därför upprättat ett förslag till reviderat
reglemente.
I reglementets 7 § anges de övriga verksamheter förutom ekonomisk
förvaltning (4§), personalpolitik (5 §) och uppgifter enligt speciallagstiftning
(6 §) kommunstyrelsen har hand om. 7 § föreslås kompletteras med följande
p 12-18 för att tydliggöra vilka verksamheter som ingår i
serviceförvaltningen:
12. Gemensam kostproduktion
13. Gemensam ekonomi- och personaladministration
14. Gemensam internservice: Kundservice, Leasingbilar, transporter och
fordonshantering
Tryckeri och posthantering
15. IT och telefoni
16. Upphandlingsstöd och övergripande upphandlingsfrågor
17. Kommunhälsan
18. Karlskrona kompetenscenter
Vidare förslås att punkt 3 köp och försäljning av bostadsrätt under 8 §
Delegering från kommunfullmäktige tas bort. Inga bostadsrätter förvaltas av
kommunstyrelsen. Tekniska nämnden, som förvaltar kommunens
bostadsrätter, har i beslut den 26 januari 2011 § 3 föreslagit
kommunfullmäktige att motsvarande delegation från fullmäktige införs i
tekniska nämndens reglemente.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 93,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förändring i reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona
kommun.
Forts
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§ 58 forts
Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av
återremissen under § 56, Begäran om ändring av reglemente för
utbildningsnämnden, så att båda ärendena behandlas samtidigt på
kommunfullmäktige.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras, kommunfullmäktige besluta att ärendet skall återremitteras
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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KS2011.116.001

§ 59
Ändrat huvudmannaskap för bostadsanpassningsbidragens
administration
Miljö- och byggnadsnämnden och äldrenämnden har var och en för sig
tillstyrkt förslaget om att överföra ansvaret för hanteringen av
bostadsanpassningsbidragen från miljö- och byggnadsnämnden till
äldrenämnden. Fördelarna med en sådan förändring är dels att
sårbarheten i hanteringen kan minskas, dels att vissa ekonomiska
fördelar på sikt ska kunna uppnås. Majoriteten av de personer som
ansöker om bostadsanpassningsbidrag tillhör ju samtidigt
äldrenämndens ansvarsområde.
Överföringen av verksamheten är tänkt att ske redan under innevarande
år i anslutning till den nuvarande handläggarens planerade
pensionsavgång. Den aktuella budgetramen för
bostadsanpassningsbidragen inkl. deras handläggning uppgår till
9 545 000 kronor (för helår).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 94,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ansvaret för bostadsanpassningsbidragen och deras handläggning
från den 1 juli 2011 överförs från miljö- och byggnadsnämnden till
äldrenämnden,
2. att samtidigt omdisponera 4 773 000 kronor från miljö- och
byggnadsnämndens budgetramar för år 2011 till äldrenämndens
budgetram för samma år, samt
3. att från år 2012 ska budgetramen för bostadsanpassningsbidragen
ingå som en del i äldrenämndens ordinarie budgetram och inte längre
utgöra ett eget ansvarsområde.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på attsats 1 och 2, samt avslag på attsats
3.
Mikael Ryge (S) yttrar sig.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall på Börje Dovstads avslagsyrkande
på attsats 3.
Forts
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§ 59 forts
Ändrat huvudmannaskap för bostadsanpassningsbidragens
administration
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 3 mot
Börje Dovstads avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Börje Dovstads avslagsyrkande på attsats 3.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ansvaret för bostadsanpassningsbidragen och deras handläggning
från den 1 juli 2011 överförs från miljö- och byggnadsnämnden till
äldrenämnden, samt
2. att samtidigt omdisponera 4 773 000 kronor från miljö- och
byggnadsnämndens budgetramar för år 2011 till äldrenämndens budgetram
för samma år.
______
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KS2011.145.406

§ 60
En enklare plan- och bygglag- förslag till ny taxa.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 mars 2011, § 80
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att anta Sveriges kommuner och
landstingets förslag till plan- och bygglovstaxa 2011, med faktor N=1,2.
En ny plan- och bygglag (PBL) träder i kraft den 2 maj 2011. Det primära
syftet med den nya lagen är att förenkla och förtydliga regelverket inom
planering och byggande för den enskilde. Det är också en tydlig avsikt i
lagen att öka myndighetskontrollen i själva byggnationen, för att på det sättet
minska de problem inom området som på senare tid tydligt uppmärksammats
i media (byggfusk, oseriös/ otillräcklig kontroll m m). Bemötande och
medborgardialog betonas också ytterligare.
Detta sker genom att lagen inför nya tidsramar för miljö- och
byggnadsnämnden att lämna besked/fatta beslut, ökat informationsflöde till
den enskilde, samt ökad närvaro av miljö- och byggnadsnämnden i pågående
byggprojekt. Ett antal nya besluts- och kontrollpunkter införs också i
bygglovsprocessen.
Den nya taxan är utformad för att vara kostnadstäckande för kommunens
plan och byggverksamhet, frånsett strategisk/översiktlig planering. Den utgår
från en grundläggande formel där varje ansökan tilldelas en objektsfaktor
utifrån sin storlek och standard. Objektsfaktorn multipliceras sedan med två
olika faktorer som beskriver ansökans komplexitet och behov av arbetsinsats
för kommunen. Formeln multipliceras därefter med ett ”milliprisbasbelopp”,
d v s en tusendels prisbasbelopp, för att inflationssäkra taxan. Till detta läggs
sedan en särskild faktor ”N” som definieras utifrån respektive kommuns
storlek. SKL har en rekommenderad skala där kommuner under 20 000
invånare bör använda N=0,8 och kommuner över 50 000 invånare (t ex
Karlskrona) bör använda N=1,2. Kommuner däremellan bör använda N=1,0.
Skälen bakom indelningen anges inte, men antas vara förväntat ärendeflöde,
samt större antal komplexa ärenden och större organisationer
och omkostnader i större kommuner.
Förändringarna i kostnad för den enskilde kommer i de flesta fall att öka
genom förslaget till ny taxa, då kommunens arbete och tillsyn i de flesta fall
blir påtagligt större.
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§ 60 forts
En enklare plan- och bygglag- förslag till ny taxa.
I det nya förslaget till taxa hanteras inte planavgifter, d v s den kostnad
kommunen tar ut i samband med bygglov i planområden där kommunen på
egen bekostnad upprättat detaljplaner. Detta bör därför hanteras i ett särskilt
tillägg till taxan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 105,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Sveriges kommuner och landstingets förslag till plan- och
bygglovstaxa 2011, med faktor N=1,2, samt
2. att den nya taxan gäller från den 2 maj 2011.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att paragrafen ska förklaras omedelbart
justerad.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Sveriges kommuner och landstingets förslag till plan- och
bygglovstaxa 2011, med faktor N=1,2, samt
2. att den nya taxan gäller från den 2 maj 2011.
3. att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______
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2011.191.042

§ 61
Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen bereda och lämna förslag till
resultatreglering. I samband med detta är det dessutom lämpligt att beslut
fattas avseende eventuell överföring av investeringsmedel från föregående
år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation från
samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a. redovisning av
ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna har, i förekommande
fall, redovisat sin syn på en eventuell resultatreglering, och på en eventuell
överföring av kvarvarande investeringsmedel från föregående år.
Vid denna genomgång konstateras att ingen nämnd uppfyller samtliga de av
kommunfullmäktige fastställda målen.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:
•
•
•
•

Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över till
nästkommande år nämnd för nämnd.
Överföring av överskott förutsätter att de verksamhetsmässiga målen
för prestation och kvalitet m.m. är uppfyllda fullt ut.
Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning, medges
om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl.
Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen och
beslutas av kommunfullmäktige.

Bokslutsberedningen anser att synnerliga skäl får anses föreligga hos
följande nämnder och styrelse, vilka därmed undantas från huvudregeln:
Handikappnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden avseende bostadsanpassningsbidrag
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Forts
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§ 61 forts
Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Därutöver har Kommunfullmäktige gett tekniska nämnden tillstånd att
överskrida ramen med hänvisning till rivning av byggnader, vilket uppgår
till 4,4 mnkr. Vidare har en förändrad redovisningsprincip medfört ett
redovisat sämre resultat på VA med totalt 7,4 mnkr utöver tillåtelse att ta 1
mnkr av det egna kapitalet i anspråk.
I den gällande budgeten för 2011 finns inte någon reserv budgeterad för en
eventuell resultatreglering vilket innebär att regleringen får direkt påverkan
på kommunens budgeterade resultat för 2011. För 2011 uppgår det
budgeterade resultatet till + 1,8 mnkr.
Efter beaktande av den förslagna resultatregleringen avseende 2010 års
bokslut förbättras det budgeterade resultatet därmed med 1,0 mnkr och
uppgår därefter till +2,8 mnkr
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige som
ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de förs över enligt
de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till 116,462
mnkr.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har Karlskronahem
begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme 2010 om 23,5 mkr till
år 2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 106,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättat förslag till resultatreglering för år 2010, samt
2. att godkänna upprättat förslag avseende överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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2007.134.210

§ 62
Svar på motion om bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31 av
Alf Stålborg (SD).
Motionärens förslag är att planarbete ska genomföras med syfte att skapa
attraktivt boende längs Saltsjöbadsleden.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 februari 2010, § 39 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har i arbetet
med ”Översiktsplan 2030” studerat förutsättningarna för Bryggarberget och
dess omgivningar. Översiktsplanens intentioner är att förtäta staden och så
långt möjligt korta avstånden mellan olika funktioner, samt att därmed
göra den ännu mer tilltalande och anpassad till icke bilburna resor.
Utifrån den strategin förefaller den föreslagna utbyggnaden intressant.
Det finns dock ett antal skäl till att förvaltningen valt att inte fullt ut
föreslå en sådan utveckling i ”ÖP 2030”. I det förslaget föreslås främst
en utveckling kring Hattholmen/oljehamnen och kv Muddret, samt den
mest sydliga delen av bryggarberget, som redan är ianspråktaget för
bebyggelse. Detta för att skapa en helhet kring stadens entré och
vattenrummet kring stadsmarinan. De övriga delarna av Bryggarberget
har i översiktsplaneringen betraktats som alltför värdefulla ur
naturmiljö- och kulturmiljösynpunkt. I till översiktsplanen hörande
grönstrukturplan klassas de delarna av bryggarberget som område med
mycket höga naturvärden, och är det mest centrumnära området som
står i förbindelse med ”Karlskronas ekologiska ryggrad.” De områdena
har också mycket höga kulturmiljövärden, då det är platsen för
Karlskronas första skeppsvarv, i bruk under åren 1679~1700. Här
byggdes bl.a. de första linjeskeppen medan varvet på Lindholmen
byggdes ut. Det fanns två stapelbäddar i område, och "kärleksstigens"
spikraka sträckning vittnar om att den utgjorde den första
repslagarbanan, dock endast med ett skjul i vardera ände. Efter det att
området övergavs som varvsområde till förmån för varvet på
Lindholmen, fann det efter en tid en ny användning som kyrkogård för
de som föll offer för pesten år 1710-11. I området finns fortfarande
spår av detta i form av ett antal resta stenar som markerar gravplatser.
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§ 62 forts
Svar på motion om bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden.
Nämnden menar med hänvisning till ovanstående resonemang att motionen
bör avslås i de delar som sträcker sig utanför de områden som omfattas av
samrådsförslaget till "översiktsplan 2030".
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i de delar som sträcker sig
utanför samrådsförslaget till ”översiktsplan 2030”, samt att i övrigt anses
motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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2008.281.212

§ 63
Svar på motion om att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i
den nya översiktsplanen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2008 § 26 av
Mats Johansson (S).
Motionärernas förslag är att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i
den nya översiktsplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 februari 2010, § 38 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de delar synen att det vore
intressant att möjliggöra ett mer integrerat boende för hästintresserade. Den
senaste tidens trend har också visat på att lättnader i behovet av skydd mellan
hästar och bebyggelse är att vänta, vilket gör att en större närhet till
övriga samhället borde vara möjlig. Allergifrågan anses dock ännu inte
vara fullt besvarad och de båda statliga myndigheterna Boverket och
Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att se över nu gällande
riktlinjer. Förvaltningen följer utvecklingen på området. I det pågående
översiktsplanearbetet har frågan tagits i beaktande, och områden av det slag
som efterfrågas har arbetats in i samrådsförslaget till ”Översiktsplan 2030”.
Områden för tätortsnära hästgårdar föreslås mellan Nättraby och Rosenholm,
samt mellan Lösen och Öljersjö. Detta för att erbjuda relativt tätortsnära
mark för ändamålet, och samtidigt säkerställa att de kulturvärden som finns i
de områdena i form av öppna betade marker och storgårdslandskap även
fortsättningsvis kan hävdas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 97, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionens önskemål är tillgodosett i
samrådsförslaget till översiktsplan 2030, samt att i övrigt anses motionen
besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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2007.312.530

§ 64
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom trafikområdet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007 § 73 av
Günter Dessin (V).
Motionärernas förslag är att Karlskrona kommun tar fram en samlad
långsiktig strategi som siktar tjugo år framåt för försörjning med trafik för
Vedeby/Lyckeby mot Verkö och centrum, att strategin formellt arbetas in i
översiktsplanen för att garantera att medborgarna får medverka och ta
ställning till en samlad vision om kommunens utveckling, samt att
kommunen kraftsamlar och lägger erforderliga resurser på att få
kvalificerade underlag och erfarenheter från andra kommuner och för att få
med Trafikverket, Sjöfartsverket och berörda regioner i arbete för hållbar
utveckling.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 8 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har tagit fram
översiktsplan för 2030. Planen antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti
2010. Under kapitel ”Allmänna intressen” finns en avdelning som behandlar
kommunikationer som beskriver nuläget och framtida utveckling med tydliga
mål enligt följande.
Trafiksystemet i Karlskrona ska
- medge säkra, trygga, effektiva och långsiktiga hållbara förflyttningar för
både människor och gods,
- bidra till att utveckla näringsliv, boende- och stadskvaliteter,
- bidra till att uppfylla regionala och nationella transport-, miljö-,
utvecklings-, och jämställdhetsmål, samt
- utformas med utgångspunkt från barn, ungdomar, äldre och
funktionsnedsatta.
Direktförbindelse med spår från Gullberna till Verkö för godståg.
I dagsläget transporteras allt gods till och från Verkö på väg.
Kommunens ambition är att föra över gods från väg till järnväg.
I projektet ”Motorways of the Sea” ingår upprustning och elektrifiering
av Verköbanan som finansieras av kommunen och EU. I projektet
ingår också trafikverkets upprustning av Kust- till kustbanan mellan
Emmaboda och Karlskrona C. Hela projektet skall vara klart i juni 2013.
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§ 64 forts
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom trafikområdet.
När det gäller öst-västlig förbindelse mellanstaden- Vedeby/Lyckeby samt
trafikfrågor i Lyckebyområdet har samhällsbyggnadsförvaltningen tillskrivit
miljö- och byggnadsnämnden med förslaget att hemställa hos
kommunstyrelsen om medelstilldelning för upphävande av detaljplan för
Bengtsavägen samt att uppdraget avseende fördjupad översiktsplan
Lyckebyområdet förtydligas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 99, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Tekniska nämnden
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2010.484.512

§ 65
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010 § 144 av Linda Forsgen och Daniel Berglund. Förslaget är ett 1,2 km
viltstängsel på Sunnavägen mellan Vikvägen och Ekebovägen. Att
gräsplätten vid båthamnen i Lorensberg görs om till något mer kulturellt. En
grön oas i form av en park, en glasskiosk.En aktiv lekpark i Lindesnäs med
stora klätterträd och annat roligt för barnen. Bryggdans på somrarna som kan
dra turister från Skönstaviks Camping.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 6 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att på Sunnavägen sträckan VikvägenLindesnäs samt Ekebovägen-Marieberg finns idag busshållplatser belägna på
bägge sidor av vägen. Gångvägar samt gång och cykelvägarna förbinds via
två gångtunnlar vilket innebär att de oskyddade trafikanterna inte behöver
korsa Sunnavägen för att ta sig till busshållplatsgång och cykelväg eller
intilliggande bostadsområde. Avståndet mellan de bägge gångtunnlarna är ca
500 m.
Ett viltstängsel kan inte förhindra någon att korsa Sunnavägen då öppningar
måste finnas vid busshållplatserna. Den södra delen av Sunnavägen är det
gångbanor i direkt anslutning till vägen vilket gör det olämpligt att
viltstängsel uppsättes.
Parkenheten lägger alla resurser på att klara drift och underhåll av de parker
som finns idag och har inga möjligheter att utöka verksamheten med fler
objekt. Kommunen driver inte verksamhet i form av glasskiosk, den formen
av rörelse får en privat näringsidkare driva.
Parkenheten är medveten om att större delen av kommunens lekplatser är i
dåligt skick. Tekniska förvaltningen renoverar så mycket som möjligt varje
år för de investeringspengar som budgeteras, och gör det efter en turordning
där lekplatser som är i sämst skick blir renoverade först. Förvaltningen är
dessutom i en situation där lekplatser måste tas bort. Lindesnäs har en
lekplats som har beslutat att behålla, men den kommer inte att utökas utan
hållas kvar i samma storlek då den har för litet upptagningsområde för att
satsas mer på.
Forts
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§ 65 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Klätterträd på lekplats kan inte planeras in enligt svensk standard och den
måste följas. Bakom lekplatsen finns en skog.
Parkenheten anordnar inte bryggdans. Karlskrona handels och service AB
har anordnat bryggdans vid Fisktorget. Skönstaviks camping drivs i privat
regi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 100,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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2010.322.310

§ 66
Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010
§ 68 av Nicole Rosén. Förslaget är att det behövs fler hundbadplatser i
kommunen.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 7 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att på allmänna badplatser får inte hundar
bada med anledning av att kommunen gör mätningar på vattnet och de kan
bli missvisande då hundar vistas i vattnet, vilket i slutändan kan leda till att
badplatsen får stängas p g a dåliga värden. Man behöver också ta hänsyn till
att människor, barn och vuxna, kan vara rädda för hundar. Hundar får idag
vistas kopplade på badplatserna.
Kommunen har stora kuststräckor och det finns många platser där hundar
kan bada utanför allmänna badplatser.
Parkenheten ska övervaka att skyltar finns på alla badplatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 101,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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2010.609.880

§ 67
Svar på medborgarförslag om att införskaffa Vita Briggen (fängelset)
till nytt bibliotek.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december
2010 § 190 av Hans-Christer Olsson. Förslaget är att införskaffa Vita
Briggen (fängelset) till nytt bibliotek.
Kulturnämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 23 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Tanken är intressant men idén är inte så
lätt att genomföra då byggnaden ej har några förutsättningar att, till rimligt
kostnad, kunna göras om till en modern publik byggnad.
Dessutom är det av fullmäktige beslutat att placering av ett nytt bibliotek ska
lokaliseras till Kungsplan i första hand. Detta är inlagt i kommunens
översiktsplan som är det mest tongivande dokumentet för kommunens
utveckling en lång tid framöver.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 102,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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2008.326.730

§ 68
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheterna att införa ett
frivilligt socialt år för ungdomar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 2008
§ 40 av Birgitta Wändahl. Förslaget är att undersöka möjligheterna att införa
ett frivilligt socialt år för ungdomar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 15 februari 2011 lämnat
förslag och yttrande. Förvaltningen skriver att de tycker att förslaget är bra
och kommer att undersöka möjligheten vidare via Arbetsförmedlingen. Vi
vill att Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för både
nuvarande och blivande medarbetare och detta förslag ligger i linje med detta
– en möjlighet att marknadsföra kommunens yrken till våra ungdomar.
Förvaltningen gör bedömningen att detta i första hand skulle kunna utgöra
någon form av arbetsmarknadsåtgärd och har därför för avsikt att undersöka
möjligheten vidare via Arbetsförmedlingen.
I anslutning till detta finns också anledning att informera om den satsning
Karlskrona kommun gör för ungdomar genom att under 2011 avsätta tre
miljoner kronor till sommarjobb för ungdomar i liknande syfte som
förslagsställaren framför.
Äldreförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen har fått förslaget
för yttrande men avstår att yttra sig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 103,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Svar på motion om att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i den nya
översiktsplanen.

§ 90

Svar på motion om samlad långsiktig strategi inom trafikområdet.
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§ 91

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.

§ 92

Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.

§ 93

Svar på medborgarförslag om att införskaffa Vita Briggen (fängelset) till nytt
bibliotek.

§ 94

Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheterna att införa ett frivilligt
socialt år för ungdomar.

§ 95

Svar på medborgarförslag om skatehall i Wämöhallen.

§ 96

Svar på medborgarförslag om rabatt på inträdesavgift till simhall.

§ 97

Svar på medborgarförslag om friluftsscen i bergbrottet på Tjurkö.

§ 98

Svar på medborgarförslag om redovisning och förteckning av beslut fattade på
delegation.

§ 99

Svar på medborgarförslag om hastighetssäkning och farthinder på Lingonvägen.

§ 100 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen i Lyckeby området.
________
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26 maj 2011

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 maj 2011, kl 13.30-17.13

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S)
Lena Ryge (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.30-16.55 §§ 69-89
Eva Strömqvist (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Faraj Abi-Isefan (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.30-16.50 §§ 69-87
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.30-16.10 §§ 69- del av §§
85
Jan Lennartsson (M) kl 13.30-15.30 §§ 69-76
Ann-Louise Trulsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
Rose-Marie Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Ingrid Hermansson (C) jäv §§ 83
Maria Persson (C)
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4
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Sara Högelius (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) kl 13.30-16.20 §§ 69-86
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Sandra Bengtsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S)
Eva-Brittt Dahlström (S) kl 13.30-16.55 §§ 69-89
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Fröberg (M)
Sven Wallfors (M)
Anna Ottosson (M)
Anders Ovander (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksen (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP)
Kent Lewén (FP)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Ulf Svahn (MP)
Billy Åkerström (KD)
Daniel Jusinski (KD) kl 15.30-17.13 §§ 77-100
Ronnie Nilsson (M) kl 15.30- 17.13 §§ 77-100
Marianne Nordin (M) kl 16.20-17.13 §§ 86-100
Lotta Holgersson (S) kl 16.50-17.13 §§ 88-100
Nusreta Kurtanovis Nilsson (S) kl 16.55-17.13 §§ 90-100
Michael Ryge (S) kl 16.55-17.13 §§ 90-100

Närvarande ersättare

Lotta Holgersson (S) kl 13.30-16.50 §§ 69-87
Nusreta Kurtanovis Nilsson (S) kl 13.30-16.55 §§ 69-89
Michael Ryge (S) kl 13.30-16.55 §§ 69-89
Marianne Nordin (M) kl 13.30-16.20 §§ 69-85
José Espinoza (MP)
Günter Dessin (V)

Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emma Cejvan (M) och Eva Strömqvist (S)

26 maj 2011

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona tisdagen
den 7 juni 2011, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 69-100
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Emina Cejvan

Justeringsledamot………………………………………………
Eva Strömqvist
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 7 juni 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar

……………………………..
Elisabeth Arebark
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26 maj 2011

Kommunala uppdrag
Akten

2011.27.102

§ 69
Avsägelser av kommunala uppdrag
Gunhild Arvö (FP) har i skrivelse daterad 18 april 2011 avsagt sig
uppdraget som ordförande i JA Borgströms stiftelse.
Stefan Lundin (FP) har i skrivelse daterad 20 maj 2011 avsagt sig uppdraget
som revisor i Blekinge museum.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2011.27.102

§ 70
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens vice ordförande Eva-Marie Malmgren (S)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
JA Borgströms stiftelse
Ordförande Kent Lewén (FP) efter Gunhild Arvö.
Miljö- och byggnadsnämnden
Ersättare Lena Tvede (S) efter Thomas Åberg.
Överförmyndarnämnden
Ledamot Carola Olander (FP) efter Marianne Olofsson Reuterskiöld.
Ersättare Else-Marie Furuvall (FP) efter Carola Olander.
________
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Akterna

9

2011.222.700
2010.327.102

§ 71
Anmälningsärende
Rapportering av icke verkställda beslut enligt SoL per den 14 april 2011 av
Socialnämnden.
Kallelse till ordinarie kongress med Sveriges kommuner och landsting den 810 november 2011.
_____

26 maj 2011

Akterna

10

2011.243.510
2011.259.140
2011.164.820
2011.166.739
2011.165.822
2011.271.339
2011.275.530
2011.276.050
2011.279.460
2011.280.006
2011.281.130
2011.282.610
§ 72
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om bullerplank, av Gullan Denervik.
2. Medborgarförslag om att det behövs en kommunalt heltidsanställd
eventmakare, av Lars Harrysson.
3. Medborgarförslag om att bygga ett spa, av Agnes Ragnarsson.
4. Medborgarförslag om att bygga ett seniorboende vid KA2:s gamla
verkstäder, av Jennifer Lundin.
5. Medborgarförslag om att rusta upp eller bygga ut simhallen i Karlskrona
centrum till ett äventyrsbad, av Hanna Skogersson.
6. Medborgarförslag om upprensning och sanering kring befästningen
Hästöbatteriet vid reningsverket på Koholmen, av Olle Melin.
7. Medborgarförslag om gratis bussresor inom kollektivtrafiken i
kommunen för pensionärer som fyllt 70 år, av Ulla Thurbin och Bengt
Billemyr.
8. Motion om meddelarfrihet som upphandlingskriterier, av Christina
Mattisson (S).
9. Motion om att kommunen tar ansvar för vad som serveras i kommunens
kök, av Christopher Larsson (SD).
10. Motion angående mötestider i kommunfullmäktige och nämnderna, av
Christopher Larsson (SD).
11. Motion om att säga upp avtalet med migrationsverket, av Christopher
Larsson (SD).
12. Motion om införande av föräldrainformation om skolk via sms i
Karlskrona kommuns skolor.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
___________

26 maj 2011

Akterna

11

2011.255.600
2011.256.109

§ 73
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Emma Swahn-Nilsson
(M) om utbildningsnämndens mål, av Magnus Johansson (S).
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M) om
hemliga möten, av ledamot Faraj Abuiseifan (S)
__________

26 maj 2011

Akten

12

2011.255.600

§ 74
Svar på interpellation om utbildningsnämndens mål.
Interpellation den 12 maj 2011 till utbildningsnämndens ordförande Emma
Swahn- Nilsson från Magnus Johansson (S). Emma Swahn -Nilsson (M) har
den 26 maj 2011 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Emma Swahn-Nilsson (M), Magnus Johansson (S), Patrik
Hansson (S), Nicklas Platow (M) och Henrik Larsen (M).
__________

26 maj 2011

Akten

13

2011.256.109

§ 75
Svar på interpellation om hemliga möten.
Interpellation den 16 maj 2011 till kommunstyrelsens ordförande Camilla
Brunsberg från Faraj Abuiseifan (S). Camilla Brunsberg (M) har den 24 maj
2011 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Camilla Brunsberg (M), Faraj Abuiseifan (S), Sofia
Bothorp (MP), Christoffer Larsson (SD), Börje Dovstad (FP), Christina
Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Jan Lennartsson (M), Kent Lewén (FP).
__________

26 maj 2011
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§ 76
Frågor
1. Patrik Hansson (S) ställer en enkel fråga till kulturnämndens ordförande
Jan Lennartsson (M) om kulturnämndens beslut om sänkning av bidragen till
studieförbunden med 200 000 kr och om ordförande i kulturnämndens hittar
stöd för detta beslut i fastställd budgetram för kulturnämnden i
kommunfullmäktige i december 2011.
Jan Lennartsson svarar.
2. Christopher Larsson (SD) ställer en enkel fråga till ordförande i
handikappnämnden Karin Månsson (FP) om handikappnämndens beslut att
säga upp personal från resurspoolen.
Karin Månsson svarar.
3. Lars Hildingsson (S) ställer en enkel fråga till ordförande i
kommunfullmäktige Peter Glimvall (M) om vad kommunfullmäktige
kommer att göra för att göra det möjligt att kombinera föräldraskapet med
uppdraget i Kommunfullmäktige.
Peter Glimvall svarar.
______

26 maj 2011

Utbildningsnämnden
Handläggare
Akten

15

2010.354.106

§ 77
Rapport om kvalitets- och kostandsjämförelse inom gymnasieskolan
2011.
Kommunstyrelsen fastställde den 8 juni 2010 (§ 144) en beskriven ny
arbetsmodell för framtida kvalitets- och kostnadsjämförelser mellan våra fem
3KVH-kommuner (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad),
som ett komplement till facknämndernas/förvaltningarnas eget
jämförelsearbete Tyvärr hoppade Halmstad kommun i ett sent skede av detta
samarbetsprojekt med nya jämförelserapporter, men kommunen finns ändå
med som referensvärde i de ingående statistiksammanställningarna.
Nu föreliggande ”pionjärrapport” avseende gymnasieskolan har
sammanställts av kommunledningsförvaltningen och dess avdelning för
styrning och ledning. Målgruppen för rapporten är således kommunstyrelsen.
Denna nya rapport, som ska vara enkel och kortfattad, ska sedan stå som
modell för kommande jämförelserapporter inom ett antal olika områden.
Syftet med rapporterna är att ge kommunstyrelsen en snabb och överskådlig
inblick i kommunens olika verksamheter i jämförelse med övriga tre (fyra)
kommuners. Rapporterna kan därmed bli ett instrument för
kommunstyrelsens ålagda uppsynsplikt. De ska också kunna utgöra underlag
för ett antal olika frågeställningar till och krav på nämnderna. Rapporterna
kan därför lämpligtvis användas som ett underlag i budgetberedningens
arbete med att fastställa budgetramar före kommande år. Jämförelserna ska
ju ytterst också syfta till att kommunerna ska lära av varandra för att kunna
förbättra verksamheten i den egna kommunen.
De använda statistikuppgifterna har kvalitetssäkrats genom att de hämtas från
nationellt övergripande statistik, som insamlas av centrala statliga
myndigheter som SCB och Skolverket. Denna metod gör också att
statistiksammanställningen kan göras snabbare och bli mindre
resurskrävande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 115,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad rapport om gymnasieskolan.
Börje Dovstad (FP) och Magnus Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

26 maj 2011
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Vårdförbundet Blekinge
KS2011.162.701
Ronneby Kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Revisorerna Vårdförbundet Blekinge
Handläggare
Akten
§ 78
Ansvarsfrihet för Vårdförbundet Blekinges direktion för år 2010
Revisorerna i Vårdförbundet Blekinge har efter sedvanlig granskning av
förbundets årsredovisning för år 2010 översänt denna tillsammans med
revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut
om förnyad ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna å sin sida tillstyrker
att den upprättade årsredovisningen godkänns och att direktionen samtidigt
på nytt beviljas ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.
Av årsredovisningen framkommer bl.a. att verksamheten uppvisar ett
positivt resultat om knappt 3 miljoner kronor ( enl. budget = 1,1 mnkr) att
jämföra med i stort sett det dubbla för året dessförinnan. I sammanhanget
måste då beaktas att vårdavgifterna redan under löpande år i likhet med
föregående år (retroaktivt) sänkts med motsvarande drygt 4 miljoner kronor
för att begränsa det förväntade överskottet. Förbundets egna kapital uppgick
därefter till 20,7 miljoner kronor vid senaste årsskiftet. Denna ackumulerade
behållning är därmed fortfarande någorlunda i nivå med den långsiktiga nivå
som ansetts som lämplig för förbundets samlade kapital (15 – 18 mnkr).
Förbundet har samtidigt återigen uppfyllt balanskravet för år 2010 och
likaså flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som har
fastställts. Revisorerna rekommenderar dock förbundet att fullfölja den
påbörjade förbättringen av den interna kontrollen genom att även
dokumentera återstående delar avseende vissa ekonomi- och
löneadministrativa rutiner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 119,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktion för Vårdförbundet Blekinge ansvarsfrihet för år 2010
och samtidigt även godkänna den av förbundet upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

26 maj 2011

Samtliga nämnder/styrelser
Revisionen
Ekonomienheten
Akten

17

KS2008.954.040

§ 79
Revidering av dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun”
Nuvarande dokument för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun fastställdes av kommunfullmäktige 2008-12-18, § 176.
För att efterlevnaden av styrprinciperna skall fungera optimalt är det viktigt
att det löpande revideras och förbättras för att önskade effekter skall kunna
uppnås. Styrprinciperna fungerar huvudsakligen väl men en otydlighet när
slutligt beslut avseende budgetramar och koncernövergripande mål
fastställs, upplevs i dagsläget. Föreliggande revidering har gjorts med
huvudsakligt syfte att undanröja denna otydlighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 120,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa föreliggande reviderade dokument för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun,
2. att dokumentet skall träda i kraft 1 juni 2011
3. att upphäva tidigare beslutat dokument – Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun (2008-12-18, § 176).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

26 maj 2011

Tekniska nämnden
Länsstyrelsen Blekinge Län
Polisen Blekinge län
Akten

18

KS2011.217.514

§ 80
Ändring av felparkeringsavgift
Tekniska nämnden har vid sitt möte den 29 mars 2011 föreslagit att
Karlskrona kommun ska ändra nuvarande avgifter för felparkering, samt att
avgiften för felparkering fastställs i fyra olika nivåer istället för nuvarande
två som varit 300 kr resp 400 kr, och där det högre gällt när fordonet stått
trafikfarligt.
De nuvarande avgifterna fastställdes 1991, och i jämförelse med andra
kommuner är tekniska förvaltningens bedömning att Karlskrona kommun
ligger långt under.
Huvudsyftet med de förändrade avgifterna är att få till stånd ett ändrat
beteende och därmed en bättre trafiksituation. Troligt är även att det kan
generera något högre intäkter totalt sett.
Vilka förseelser som ger de olika avgifterna är:
300 kr
• Ej erlagd avgift
• Stått för länge på avgiftsfri plats
500 kr
•
•
700 kr
•
•
•
•

Förbud att parkera
Allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng

Förbud att stanna eller parkera
Plats för visst fordonsslag
Ändamålsplats, busshållplats, vägkorsning och körbana för linjetrafik
Mot färdriktning/längdriktning

1 000 kr
•
Plats för rörelsehindrad
•
Övergångsställe/cykelöverfart
•
Gång-/cykelbana
Det förutsätts av kommunfullmäktige att de förändrade intäkterna används av
tekniska nämnden för underhållsinsatser inom kommunens gatuområde.
Forts

26 maj 2011

§ 80 forts
Ändring av felparkeringsavgift
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 121,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa de ovan föreslagna felparkeringsavgifterna, samt
2. att de fastställda felparkeringsavgifterna ska börja gälla från och med 1
juli 2011.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/Styrelser
Handläggare
Akten

20

KS2011.204.103

§ 81
Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona kommun.
Karlskrona kommuns samlade verksamhet är bred och omfattande med
många olika delar som alla påverkar varumärket. En konsekvent användning
av kommunens grafiska profil ger ett trovärdigt och professionellt intryck
och logotypen är en välkänd kvalitetsstämpel.
Uppdateringen av den grafiska profilen innebär inga stora eller kostsamma
förändringar utan handlar om kompletteringar och anpassningar som gjorts i
samråd med förvaltningar och bolag för att bättre passa verksamheternas
behov. En skyltprofil har också tagits fram och finns nu som bilaga till den
grafiska profilen.
Profilprogrammet finns tillgängligt för alla medarbetare på intranätet och
någon tryckt version görs inte. I samband med uppdateringen av den grafiska
profilen kommer utbildning att ske av berörda personer på de olika
förvaltningarna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 122,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta uppdateringen av den grafiska profilen för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet,
2. att den föreslagna grafiska profilen gäller för all nyproduktion från och
med 2011-07-01 samt
3. att ge informationschefen mandat att i fortsättningen själv besluta om
mindre förändring av den grafiska profilen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

26 maj 2011

Tekniska nämnden
Akten

21

KS2008.1074.450

§ 82
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2011, § 33, hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av nu gällande
renhållningsordning avseende mindre ändringar i renhållningsordningen för
Karlskrona kommun.
Nu gällande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige
den 26 februari 2009 och är nu i behov av vissa förtydliganden och mindre
ändringar.

De föreslagna förändringarna anses vara av begränsad omfattning enligt
15 kap § 15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning inte
behöver beaktas.
Tekniska nämnden uppmanar även VA/Renhållningsavdelningen att
informera om tömningstider 2012 i god tid på Karlskrona kommuns hemsida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 123,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta förslag till revidering av nu gällande renhållningsordning avseende
mindre ändringar i renhållningsordningen för Karlskrona kommun, samt
2. att i samband med revideringen informera om förändringen dels via
hemsidan och del i informationsblad som skickas ut med fakturorna.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

26 maj 2011

Samordningsförbundet i Blekinge Län
Handläggare
Akten

22

KS2008.87.106

§ 83
Ansvarsfrihet för 2010 för styrelsen för Samordningsförbundet i
Blekinge län.
Ingrid Hermansson (C) anmäler jäv.
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har till Karlskrona
kommun – i sin egenskap av en av förbundsmedlemmarna – för prövning
och ställningstagande översänt dels upprättad årsredovisning för 2010, dels
de valda revisorernas revisionsberättelse för samma år.
Samordningsförbundet, som bildades under slutet av år 2006, är rent
juridiskt ett kommunalförbund och därmed en fristående juridisk person.
Förbundets uppgift är att bedriva finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan de deltagande aktörerna. Noteras kan att
Ronneby kommun, som sista kommun i länet, nu har planer på att ansluta
sig till förbundet under år 2011. Det främsta syftet med verksamheten är
sedan att de deltagande enskilda individerna ska uppnå, förbättra eller
återställa den egna förmågan till förvärvsarbete med utgångspunkt från en
effektiv resursanvändning.
Av förbundets senaste årsredovisning framkommer bl.a. att verksamheten
även under år 2010 gott och väl bedrivits inom tillgängliga ekonomiska
ramar. Planerade projekt har samtidigt till största delen kunnat genomföras
och med gott resultat. Utfallet och resultaten under år 2010 har därmed lagt
en bra bas även för 2011 års planerade verksamhet.
I den översända revisionsberättelsen föreslår sedan de valda revisorerna dels
att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2010, dels att den
upprättade årsredovisningen ska godkännas. I revisionsberättelsen
framkommer också att styrelsen för år 2010 har uppnått de fastställda målen
enligt god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 124,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge län
ansvarsfrihet för år 2010, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2010 upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Utbildningsnämnden
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KS2011.124.291

§ 84
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Utbildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige fått uppdraget att
hitta nya, centralt belägna lokaler till vuxenutbildningen.
Utbildningsförvaltningen har sedan vänt sig till tekniska förvaltningen
med uppdraget att hitta sådana lokaler som kommunfullmäktige
efterfrågar.
Tillsammans har utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning först och främst utvärderat om det funnits några
alternativ inom kommunens egna fastigheter. Inom kommunens befintliga
bestånd fanns endast Rosenfeldtskolans A-hus att tillgå för ett sådant
ändamål. En förstudie/utredning gjordes för att utröna om detta kunde vara
något alternativ till Komvuxlokaler. Av bilaga 1 framgår hur denna utredning
genomfördes och vad resultatet av densamma blev. Eftersom denna
utredning visade att Komvux samlade verksamhet ej kunde inrymmas i
samma fastighet så diskuterades möjligheten att dela upp Komvux
verksamhet i olika delar med olika geografiska placeringar. Verksamhetens
samlade svar på detta alternativ framgår av bilaga 2.
Kvar återstår då det ursprungliga alternativet med fastigheten Viborg 34,
försäkringskassans fd lokaler, fastighetsägare PBA Karlskrona Malmö AB. I
denna fastighet finns tillräcklig lokalyta ledig på plan BV och på plan två för
att inrymma hela vuxenutbildningen, särvux och uppdragsutbildningen.
Dessa lokaler är också relativt lätta att anpassa till de behov som
verksamheten ställer, vilket håller nere ombyggnadskostnaderna och
därigenom även den slutliga hyresnivån.
Den med fastighetsägaren framförhandlade hyresnivån i ett tioårigt
hyresavtal, se bilaga 3, inkluderande de investeringskostnader som krävs för
att ställa lokalerna i det skick som verksamheten kräver, uppgår till 3.650 tkr
per år, exklusive ”hushållsel” (vilken beräknas ligga runt 150 tkr per år).
Kommunen äger rätt att träda ur detta avtal efter fem år. Restvärdelösen om
så blir fallet uppgår till 8,2 Mkr, vilket motsvarar en kalkylränta på 5% och
annuitetsberäkning.
För att möjliggöra tidplanen med inflyttning snarast, måste projektering och
viss rivning påbörjas omgående. Utbildningsförvaltningen ställer därför
garantier upp till 1,0 Mkr till fastighetsägaren för att täcka de kostnader som
kommer att upparbetas fram till dess att kommunfullmäktige beslutar i detta
ärende. Skulle kommunfullmäktige avslå hemställan så går denna garanti in
och ersätter fastighetsägaren för gjorda utlägg upp till 1,0 Mkr. Forts

26 maj 2011

24

§ 84 forts
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april, § 95 återremitterat
ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 125,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att teckna ett
tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 3.650 tkr per år med PBA
Karlskrona Malmö AB avseende lokaler för vuxenutbildningen i fastigheten
Viborg 34, med inflyttning senast 1 december 2011.
Yrkande
Börje Dovstad (FP), Christina Mattisson (S), Björn Gustavsson (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) och Nicklas Platow (M) yttrar sig.
Patrik Stjernlöf (M) deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
att ge tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att teckna ett
tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 3.650 tkr per år med PBA
Karlskrona Malmö AB avseende lokaler för vuxenutbildningen i fastigheten
Viborg 34, med inflyttning senast 1 december 2011.
_____
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KS2008.673.614

§ 85
Investeringstillstånd Kruthusen Campus Gräsvik
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har hos Kruthusen Företagsfastigheter
AB begärt att lokalerna i byggnad 1, fd kanslihuset, på Campus Gräsvik ska
byggas om och anpassas efter högskolans verksamhet.
Förprojektering för ombyggnationen har lagt stor vikt vid miljö och hållbar
utveckling, flexibla lokaler samt en hög tillgänglighet.
Den totala investeringsutgiften beräknas uppgå till maximalt 15,9 mnkr efter
inkomna anbud, vilket är mer än tidigare bedömning om 10 mnkr. Den
främsta orsaken till fördyringen är att den befintliga ventilationsanläggningen
inte kan nyttjas utan måste bytas ut, samt att tillgänglighetsanpassningen
kräver ingrepp i stommen och en ändrad planlösning.
Byggstarten beräknas bli påbörjad i juni 2011, och samtliga lokaler ska vara
färdigställda till mars 2012.
För att finansiera investeringsutgiften föreslår Kruthusen att lån motsvarande
maximalt investeringsbelopp upptas. I den av kommunfullmäktige beslutade
låneramen för Kruthusen avseende 2011 finns tillgängligt låneutrymme om
34 mnkr varför inget särskilt beslut om detta erfordras.
BTH kommer som hyresgäst att teckna hyresavtal med Kruthusen enligt
samma premisser som tidigare, dvs enligt självkostnadsprincipen.
Risken för Kruthusen och kommunen är att avtalslängden på hyresavtalen
inte överensstämmer med den förväntade livslängden för byggnaderna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 118,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
ombyggnad av lokalerna etapp 3 till Blekinge Tekniska Högskola till ett
belopp av maximalt 15,9 mnkr med villkor och principer enligt övriga
hyresavtal med BTH.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Ulf Hansson (V) och Sara Högelius (V) deltar inte
i beslutet.
Forts
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§ 85 forts
Investeringstillstånd Kruthusen Campus Gräsvik
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men
meddelar att Socialdemokraterna kommer att överlämna en skriftlig
röstförklaring.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lars Hildingssons röstförklaring får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att ge direktiv till Kruthusen Företagsfastigheter AB att genomföra
ombyggnad av lokalerna etapp 3 till Blekinge Tekniska Högskola till ett
belopp av maximalt 15,9 mnkr med villkor och principer enligt övriga
hyresavtal med BTH.
_____
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KS2011.180.701

§ 86
Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för
Vårdförbundet Blekinge.
Direktionen för Vårdförbundet Blekinge beslutade den 25 mars 2011 att
lämna förslag till medlemskommunerna avseende förändringar i den
nuvarande förbundsordningen för kommunalförbundet. Ändringar i
förbundsordningen ska beslutas av varje medlems fullmäktige. Samtidigt
föreslår direktionen ett namnbyte på förbundet.
Förslaget innebär en förändring i den bestämmelse i förbundsordningen
som behandlar förbundets ändamål. För att undvika att varje nytt uppdrag
till förbundet föranleder en ändring av förbundsordningen föreslås en
justering där Vårdförbundets uppdrag uttrycks mer som ett ramuppdrag.
Förslaget innebär också en återgång till den tidigare ordningen, att varje
medlems kommunfullmäktige utser en revisor, från den idag rådande
ordningen att Karlshamns kommun utser fem revisorer efter samråd med
övriga medlemmar.
Direktionen föreslår också ett namnbyte på förbundet bl a för att undvika
att detta förväxlas med fackförbundet Vårdförbundet. Det nya namn som
föreslås är Kommunsamverkan Cura individutveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 126,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa det av direktionen översända förslaget till reviderad
förbundsordning för Vårdförbundet Blekinge att gälla så snart samtliga
medlemmars kommunfullmäktige fattat beslut därom
2. att godkänna namnbytet för förbundet till det nya namnet
Kommunsamverkan Cura individutveckling.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.SEF2010.130.460

§ 87
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola,
familjedaghem och fritidshem.
Kostpolicyns syfte
• att ansvariga gemensamt arbetar aktivt för att i förskola och skola
främja bra matvanor och förmedla matglädje till våra matgäster
•

att klargöra rättigheter och ansvar kring måltid- och kostfrågor inom
den kommunala verksamheten

•

att tydliggöra vilka riktlinjer som gäller för måltidsverksamheten

•

att tydliggöra vilka förväntningar som är realistiska att ställa på
måltider och måltidssituationen

•

att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga
måltider vad gäller innehåll och omfattning för de olika
måltidsverksamheterna samt att skapa en ambitionsnivå där kost
verksamheten arbetar för en hög och jämn kvalité på samtliga
enheter.

Justeringar gjorda i kostpolicyn utifrån inkomna remissvar.
Serviceförvaltningen har översänt förslag till kostpolicy för
måltidsverksamheten till utbildningsnämnden samt till barn- och
ungdomsnämnden för yttrande.
Följande justeringar har gjort i kostpolicyn utifrån inkomna remissvar:
Under avsnittet måltidernas sammansättning görs följande justering:
”Halv- eller helfabrikat ska endast användas i undantagsfall”
Punkt 5, ”ekologiska produkter skall utökas successivt när tillgänglighet
finns och ekonomiska förutsättningar skall ges till detta.
Måltidsverksamheten i Karlskrona kommun skall följa övergripande mål
gällande andelen inköpta ekologiska livsmedel
Punkt 8, ”Transport av mat skall minimeras”
Forts
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§ 87 forts
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola,
familjedaghem och fritidshem.
Under avsnittet ansvarfördelning görs följande förtydligande:
Punkt 3, att följa upp hur verksamheterna efterlever policyn är en del
av kvalitetsuppföljningen och ansvaret vilar på serviceförvaltningen att
genomföra utvärdering och revidering av kostpolicyn. Köpande förvaltning
skall medverka och ges möjlighet till att framföra synpunkter i utvärderingar
och uppföljningar av kostpolicyn och måltidsverksamheten.
Övriga justeringar i Kostpolicyn
I samband med fastställandet av kostpolicyn föreslår kostenheten att
måltidsverksamheten inom Karlskrona kommun frångår Livsmedelsverkets
rekommendationer angående att endast servera lättmjölk till våra barn och
elever i förskola och skola. Orsaken till detta är att ge våra gäster valfrihet
samt minska tillsatserna i våra måltider. Livsmedelsverket
rekommendationer och syfte med att servera lättprodukter är följande:
” I dag får nästan alla barn i Sverige i sig mindre fleromättat fett men mer
mättat fett än rekommenderat. Risken att få höga blodfetter, som senare i
livet kan leda till hjärtsjukdom, minskar om man byter ut en del av det
mättade fettet mot fleromättat omega-3- och omega-6-fett. Ett enkelt sätt att
göra det är att ersätta fet mjölk och smör med lättmjölk och nyckelhålsmärkt
margarin. Därför rekommenderar vi det i våra råd om bra mat i skolan”
Följande åtgärder kan vidtas för måltidsverksamheter om man väljer att inte
följa livsmedelsverkets rekommendationer kring servering av lättprodukter:
•

För att få minska intaget av mättat fett måste man minska på andra
produkter med högt innehåll av mättat fett, till exempel ost och
charkprodukter som korv och smörgåspålägg. Använda vegetabiliska
oljor och margarin i matlagningen för att öka andelen fleromättat fett
samt minska andelen produkter i matlagningen som innehåller mättat
fett.

•

Justering av kostpolicyn under följande rubrik Matglädje – mål,
Måltidsverksamheten inom Karlskrona kommun skall följa:

•

Avsteg från Livsmedelsverkets rekommendationer är dock tillåtet
gällande lättprodukter.
Ny skollag 1 juli 2011
Övrigt som framkommit i remissvaren gäller den nya skollagen som träder i
kraft den 1 juli 2011 där ställs krav på att skolelevernas mat inte bara skall
vara kostnadsfri utan även näringsriktig.
Forts
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§ 87 forts
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola,
familjedaghem och fritidshem.
I kostpolicyn görs följande justering under avsnittet
Måltider – riktlinjer, Huvudregler för måltiderna är:
•

Att måltiden skall uppfylla kraven på näringsriktighet enligt
skollagen

I nuläget arbetar kostenheten med att ta fram verktyg för att kunna följa upp
kraven i nya skollagen.
Följande verktyg används idag inom delar av måltidsverksamheten för bla
näringsberäkning av måltider:
•

Kostdatasystemet Matilda

Kostenheten kommer även att utvärdera möjligheten att arbeta med
”SkolmatSverige” som har tagit fram ett verktyg för kommuner för att
utvärdera och utveckla kvaliteten på skolmåltiderna i samband med de nya
kraven på näringsriktighet i skollagen. SkolmatSverige lanserar hösten 2011
ett kostnadsfritt kommersiellt obundet verktyg som hjälper skolor och
kommuner att bedöma och utveckla kvaliteten på skolmåltiderna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 128,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1.att kostpolicyn justeras efter ovan nämnda förslag utifrån inkomna
remissvar
2. att kostpolicyn skall antas som styrande dokument för
måltidsverksamheten inom Karlskrona kommun
3. att Karlskrona kommun frångår Livsmedelsverkets rekommendationer att
endast servera lättmjölk i förskola/skolan utan även serverar standardmjölk
som alternativ, samt
4. att kostenheten ges i uppdrag att ta fram verktyg för uppföljning av
näringsriktighet i måltiden som serveras till våra barn och elever.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar 1. att barn ska få äta sig mätta i skolan, 2. att
inga barn ska behöva äta lunch innan kl 11.00, samt att stycket om
religöshänsyn tas bort från kostpolicyn.
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar avslag på Christopher Larssons två
tilläggsyrkande, samt avslag på ändringsyrkandet. Forts
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§ 87 forts
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola,
familjedaghem och fritidshem.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) och Christina Mattisson (S), Elina Gustafsson (S) och
Nicklas Platow (M) yrkar avslag på Christopher Larssons två tilläggsyrkande
och avslag på ändringsyrkandet, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons tilläggsyrkande nr 1,
att barnen ska få äta sig mätta och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå Christopher Larssons tilläggsyrkande nr 1.
Därefter ställer ordförande proposition på Christopher Larssons
tilläggsyrkande nr 2, att inga barn ska behöva äta lunch innan kl 11.00 och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Christopher Larssons
tilläggsyrkande nr 2.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som inte vill bifalla Christopher
Larssons förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher Larssons förslag
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 64 ja-röster och 5 nej-röster, 4 som avstår och 2
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1.att kostpolicyn justeras efter ovan nämnda förslag utifrån inkomna
remissvar,
2. att kostpolicyn skall antas som styrande dokument för
måltidsverksamheten inom Karlskrona kommun,
3. att Karlskrona kommun frångår Livsmedelsverkets rekommendationer att
endast servera lättmjölk i förskola/skolan utan även serverar standardmjölk
som alternativ, samt
Forts
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§ 87 forts
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom förskola, skola,
familjedaghem och fritidshem.
4. att kostenheten ges i uppdrag att ta fram verktyg för uppföljning av
näringsriktighet i måltiden som serveras till våra barn och elever.
_____
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KS2007.134.210

§ 88
Svar på motion om bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2007 § 31 av
Alf Stålborg (SD).
Motionärens förslag är att planarbete ska genomföras med syfte att skapa
attraktivt boende längs Saltsjöbadsleden.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 februari 2010, § 39 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har i arbetet
med ”Översiktsplan 2030” studerat förutsättningarna för Bryggarberget och
dess omgivningar. Översiktsplanens intentioner är att förtäta staden och så
långt möjligt korta avstånden mellan olika funktioner, samt att därmed
göra den ännu mer tilltalande och anpassad till icke bilburna resor.
Utifrån den strategin förefaller den föreslagna utbyggnaden intressant.
Det finns dock ett antal skäl till att förvaltningen valt att inte fullt ut
föreslå en sådan utveckling i ”ÖP 2030”. I det förslaget föreslås främst
en utveckling kring Hattholmen/oljehamnen och kv Muddret, samt den
mest sydliga delen av bryggarberget, som redan är ianspråktaget för
bebyggelse. Detta för att skapa en helhet kring stadens entré och
vattenrummet kring stadsmarinan. De övriga delarna av Bryggarberget
har i översiktsplaneringen betraktats som alltför värdefulla ur
naturmiljö- och kulturmiljösynpunkt. I till översiktsplanen hörande
grönstrukturplan klassas de delarna av bryggarberget som område med
mycket höga naturvärden, och är det mest centrumnära området som
står i förbindelse med ”Karlskronas ekologiska ryggrad.” De områdena
har också mycket höga kulturmiljövärden, då det är platsen för
Karlskronas första skeppsvarv, i bruk under åren 1679~1700. Här
byggdes bl.a. de första linjeskeppen medan varvet på Lindholmen
byggdes ut. Det fanns två stapelbäddar i område, och "kärleksstigens"
spikraka sträckning vittnar om att den utgjorde den första
repslagarbanan, dock endast med ett skjul i vardera ände. Efter det att
området övergavs som varvsområde till förmån för varvet på
Lindholmen, fann det efter en tid en ny användning som kyrkogård för
de som föll offer för pesten år 1710-11. I området finns fortfarande
spår av detta i form av ett antal resta stenar som markerar gravplatser.
Forts
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§ 88 forts
Svar på motion om bostadsbebyggelse vid Saltsjöbadsleden.
Nämnden menar med hänvisning till ovanstående resonemang att motionen
bör avslås i de delar som sträcker sig utanför de områden som omfattas av
samrådsförslaget till "översiktsplan 2030".
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 96, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i de delar som sträcker sig
utanför samrådsförslaget till ”översiktsplan 2030”, samt att i övrigt anses
motionen besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2011,§ 62 bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå motionen i de delar som sträcker sig utanför samrådsförslaget till
”översiktsplan 2030”, samt
2. att i övrigt anses motionen besvarad.
______
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2008.281.212

§ 89
Svar på motion om att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i
den nya översiktsplanen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2008 § 26 av
Mats Johansson (S).
Motionärernas förslag är att inarbeta områden för anläggande av hästgårdar i
den nya översiktsplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 11 februari 2010, § 38 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de delar synen att det vore
intressant att möjliggöra ett mer integrerat boende för hästintresserade. Den
senaste tidens trend har också visat på att lättnader i behovet av skydd mellan
hästar och bebyggelse är att vänta, vilket gör att en större närhet till
övriga samhället borde vara möjlig. Allergifrågan anses dock ännu inte
vara fullt besvarad och de båda statliga myndigheterna Boverket och
Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att se över nu gällande
riktlinjer. Förvaltningen följer utvecklingen på området. I det pågående
översiktsplanearbetet har frågan tagits i beaktande, och områden av det slag
som efterfrågas har arbetats in i samrådsförslaget till ”Översiktsplan 2030”.
Områden för tätortsnära hästgårdar föreslås mellan Nättraby och Rosenholm,
samt mellan Lösen och Öljersjö. Detta för att erbjuda relativt tätortsnära
mark för ändamålet, och samtidigt säkerställa att de kulturvärden som finns i
de områdena i form av öppna betade marker och storgårdslandskap även
fortsättningsvis kan hävdas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 97, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionens önskemål är tillgodosett i
samrådsförslaget till översiktsplan 2030, samt att i övrigt anses motionen
besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2011,§ 63 bordlagt
ärendet.
Christina Mattisson (S), Yvonne Sandberg Fries (S) och Carl-Göran
Svensson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att motionens önskemål är tillgodosett i samrådsförslaget till översiktsplan
2030, samt
2. att i övrigt anses motionen besvarad.

26 maj 2011

Tekniska nämnden
Akten

36

2007.312.530

§ 90
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom trafikområdet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007 § 73 av
Günter Dessin (V).
Motionärernas förslag är att Karlskrona kommun tar fram en samlad
långsiktig strategi som siktar tjugo år framåt för försörjning med trafik för
Vedeby/Lyckeby mot Verkö och centrum, att strategin formellt arbetas in i
översiktsplanen för att garantera att medborgarna får medverka och ta
ställning till en samlad vision om kommunens utveckling, samt att
kommunen kraftsamlar och lägger erforderliga resurser på att få
kvalificerade underlag och erfarenheter från andra kommuner och för att få
med Trafikverket, Sjöfartsverket och berörda regioner i arbete för hållbar
utveckling.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 8 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har tagit fram
översiktsplan för 2030. Planen antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti
2010. Under kapitel ”Allmänna intressen” finns en avdelning som behandlar
kommunikationer som beskriver nuläget och framtida utveckling med tydliga
mål enligt följande.
Trafiksystemet i Karlskrona ska
- medge säkra, trygga, effektiva och långsiktiga hållbara förflyttningar för
både människor och gods,
- bidra till att utveckla näringsliv, boende- och stadskvaliteter,
- bidra till att uppfylla regionala och nationella transport-, miljö-,
utvecklings-, och jämställdhetsmål, samt
- utformas med utgångspunkt från barn, ungdomar, äldre och
funktionsnedsatta.
Direktförbindelse med spår från Gullberna till Verkö för godståg.
I dagsläget transporteras allt gods till och från Verkö på väg.
Kommunens ambition är att föra över gods från väg till järnväg.
I projektet ”Motorways of the Sea” ingår upprustning och elektrifiering
av Verköbanan som finansieras av kommunen och EU. I projektet
ingår också trafikverkets upprustning av Kust- till kustbanan mellan
Emmaboda och Karlskrona C. Hela projektet skall vara klart i juni 2013.
Forts

26 maj 2011
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§ 90 forts
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom trafikområdet.
När det gäller öst-västlig förbindelse mellanstaden- Vedeby/Lyckeby samt
trafikfrågor i Lyckebyområdet har samhällsbyggnadsförvaltningen tillskrivit
miljö- och byggnadsnämnden med förslaget att hemställa hos
kommunstyrelsen om medelstilldelning för upphävande av detaljplan för
Bengtsavägen samt att uppdraget avseende fördjupad översiktsplan
Lyckebyområdet förtydligas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 99, föreslagit
kommunfullmäktige besluta att motionen härmed är besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2011,§ 64 bordlagt
ärendet.
Ulf Hansson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
______

26 maj 2011

Tekniska nämnden
Akten

38

2010.484.512

§ 91
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010 § 144 av Linda Forsgen och Daniel Berglund. Förslaget är ett 1,2 km
viltstängsel på Sunnavägen mellan Vikvägen och Ekebovägen. Att
gräsplätten vid båthamnen i Lorensberg görs om till något mer kulturellt. En
grön oas i form av en park, en glasskiosk. En aktiv lekpark i Lindesnäs med
stora klätterträd och annat roligt för barnen. Bryggdans på somrarna som kan
dra turister från Skönstaviks Camping.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 6 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att på Sunnavägen sträckan VikvägenLindesnäs samt Ekebovägen-Marieberg finns idag busshållplatser belägna på
bägge sidor av vägen. Gångvägar samt gång och cykelvägarna förbinds via
två gångtunnlar vilket innebär att de oskyddade trafikanterna inte behöver
korsa Sunnavägen för att ta sig till busshållplatsgång och cykelväg eller
intilliggande bostadsområde. Avståndet mellan de bägge gångtunnlarna är ca
500 m.
Ett viltstängsel kan inte förhindra någon att korsa Sunnavägen då öppningar
måste finnas vid busshållplatserna. Den södra delen av Sunnavägen är det
gångbanor i direkt anslutning till vägen vilket gör det olämpligt att
viltstängsel uppsättes.
Parkenheten lägger alla resurser på att klara drift och underhåll av de parker
som finns idag och har inga möjligheter att utöka verksamheten med fler
objekt. Kommunen driver inte verksamhet i form av glasskiosk, den formen
av rörelse får en privat näringsidkare driva.
Parkenheten är medveten om att större delen av kommunens lekplatser är i
dåligt skick. Tekniska förvaltningen renoverar så mycket som möjligt varje
år för de investeringspengar som budgeteras, och gör det efter en turordning
där lekplatser som är i sämst skick blir renoverade först. Förvaltningen är
dessutom i en situation där lekplatser måste tas bort. Lindesnäs har en
lekplats som har beslutat att behålla, men den kommer inte att utökas utan
hållas kvar i samma storlek då den har för litet upptagningsområde för att
satsas mer på.
Forts

26 maj 2011

§ 91 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Klätterträd på lekplats kan inte planeras in enligt svensk standard och den
måste följas. Bakom lekplatsen finns en skog.
Parkenheten anordnar inte bryggdans. Karlskrona handels och service AB
har anordnat bryggdans vid Fisktorget. Skönstaviks camping drivs i privat
regi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 100,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2011,§ 65 bordlagt
ärendet.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att
komplettera medborgarförslaget med svar på trafiksituationen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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26 maj 2011

Tekniska nämnden
Akten

40

2010.322.310

§ 92
Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010
§ 68 av Nicole Rosén. Förslaget är att det behövs fler hundbadplatser i
kommunen.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 7 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att på allmänna badplatser får inte hundar
bada med anledning av att kommunen gör mätningar på vattnet och de kan
bli missvisande då hundar vistas i vattnet, vilket i slutändan kan leda till att
badplatsen får stängas p g a dåliga värden. Man behöver också ta hänsyn till
att människor, barn och vuxna, kan vara rädda för hundar. Hundar får idag
vistas kopplade på badplatserna.
Kommunen har stora kuststräckor och det finns många platser där hundar
kan bada utanför allmänna badplatser.
Parkenheten ska övervaka att skyltar finns på alla badplatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 101,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2011,§ 66 bordlagt
ärendet.
Yrkande
Emma Stjernlöf (M) yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag att se till att
skyltar på badplatserna finns uppsatta till den 31 december 2011.
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande.
Michael Ryge (S) yrkar bifall till Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande proposition på Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Votering begärs

26 maj 2011
Följande voteringsordning godkänns: den som inte vill bifalla Emma
Stjernlöfs tilläggsyrkande röstar ja, den som vill bifalla Emma Stjernlöfs
förslag röstar nej.
Forts

41

§ 92 forts
Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster och 32 nej-röster, 5 som avstår och 2
frånvarande att avslå Emma Stjernlöfs tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll
2.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______

26 maj 2011

Kulturnämnden
Akten

42

2010.609.880

§ 93
Svar på medborgarförslag om att införskaffa Vita Briggen (fängelset)
till nytt bibliotek.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15 december
2010 § 190 av Hans-Christer Olsson. Förslaget är att införskaffa Vita
Briggen (fängelset) till nytt bibliotek.
Kulturnämnden har i beslut den 26 januari 2011, § 23 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Tanken är intressant men idén är inte så
lätt att genomföra då byggnaden ej har några förutsättningar att, till rimligt
kostnad, kunna göras om till en modern publik byggnad.
Dessutom är det av fullmäktige beslutat att placering av ett nytt bibliotek ska
lokaliseras till Kungsplan i första hand. Detta är inlagt i kommunens
översiktsplan som är det mest tongivande dokumentet för kommunens
utveckling en lång tid framöver.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 102,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget
härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2011,§ 67 bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
______

26 maj 2011

Personalchef
Akten

43

2008.326.730

§ 94
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheterna att införa ett
frivilligt socialt år för ungdomar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 april 2008
§ 40 av Birgitta Wändahl. Förslaget är att undersöka möjligheterna att införa
ett frivilligt socialt år för ungdomar.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 15 februari 2011 lämnat
förslag och yttrande. Förvaltningen skriver att de tycker att förslaget är bra
och kommer att undersöka möjligheten vidare via Arbetsförmedlingen. Vi
vill att Karlskrona kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för både
nuvarande och blivande medarbetare och detta förslag ligger i linje med detta
– en möjlighet att marknadsföra kommunens yrken till våra ungdomar.
Förvaltningen gör bedömningen att detta i första hand skulle kunna utgöra
någon form av arbetsmarknadsåtgärd och har därför för avsikt att undersöka
möjligheten vidare via Arbetsförmedlingen.
I anslutning till detta finns också anledning att informera om den satsning
Karlskrona kommun gör för ungdomar genom att under 2011 avsätta tre
miljoner kronor till sommarjobb för ungdomar i liknande syfte som
förslagsställaren framför.
Äldreförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen har fått förslaget
för yttrande men avstår att yttra sig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 april 2011, § 103,
föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla
medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 28 april 2011,§ 68 bordlagt
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
______

26 maj 2011

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

44

KS2010.315.829

§ 95
Svar på medborgarförslag om en skatehall i Wämöhallen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010
§ 68 av Mattis Lindberg. Förslaget är en skatehall i Wämöhallen.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 14 mars 2011, § 34 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att vid tidigare beredning av
ärendet konstaterades i samråd med tekniska förvaltningen att Wämöhallen låg
på kontaminerad mark vilket gjorde det olämpligt att nyttja hallen då farliga
gaser kunde tränga in i och koncentreras i hallen. Markföroreningarna gör det
också olämpligt att bygga en ny hall på marken om inte bygget föregås av en
sanering. Sedan tidigare beredning av ärendet har förutsättningarna för
medborgarförslaget förändrats då Wämöhallen har rivits.
Med anledning av att nuvarande hall för skating är i dåligt skick och kommer att
rivas, samt på grund av det stora intresse och växande behov som finns för en
skateanläggning, påbörjade idrotts- och fritidsförvaltningen i slutet av
föregående år en utredning kring skating. Utredningen syftar till att undersöka
vilka möjligheter som finns för skating samt utformning och placering av
anläggning. Utredningen sker i samråd med skateföreningen samt med andra
skejtande ungdomar då det är viktigt att ta tillvara på ungdomarnas synpunkter,
behov och önskemål i ärendet. Ur skateföreningens synvinkel var området inte
lämpligt. Föreningen vill ha en inomhusanläggning.
Eftersom Wämöhallen är riven är det inte möjligt att använda byggnaden till
skating. I kommunen pågår en omfattande utredning kring vilka behov och
möjligheter som finns för skateverksamhet samt vilka lösningar som kan finnas
för att möta dessa behov.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 127,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Yvonne Sandberg Fries (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

26 maj 2011

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

45

KS2010.538.822

§ 96
Svar på medborgarförslag om rabatt på inträdesavgift till simhall.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 november
2010 § 176 av Berit Svensson. Förslaget är att pensionärer och studenter kan
köpa 10-kort för 300 kronor. Detta då förslagsställaren som medlem i en
pensionärsorganisation kan bada för 300 kronor per termin i terminsavgift till
föreningen på föreningens bokade badtid, men som privatperson måste betala
500 kronor för ett 10-kort, något som blir dyrare.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 14 mars 2011, § 31 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att föreningar fyller inte endast
den funktionen att de tillhandahåller aktiviteter för sina medlemmar, utan
fyller också en viktig social funktion i samhället. Genom föreningar kan
människor från olika grupper träffas vilket bidrar till större sociala nätverk,
demokrati, gemensam värdegrund, integration och förståelse för andra
människor. Tillsammans bidrar dessa faktorer till större välbefinnande och en
bättre folkhälsa i kommunen. På grund av denna viktiga samhällsfunktion
samt av anledningen att föreningar ofta drivs helt på ideell basis premieras
föreningar genom andra taxor än privatpersoner och företag.
I samhället finns olika grupper av människor som alla har olika ekonomiska
och sociala förutsättningar. Pensionärer, både ålderspensionärer och
förtidspensionerade, har olika förutsättningar. Andra grupper som arbetslösa,
ensamstående föräldrar, sjukskrivna, storfamiljer och nysvenskar har också
olika ekonomiska förutsättningar. Kommunens taxa i simhallarna gäller
därför för alla vuxna förutom studenter som uppvisar CSN-legitimation.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 129,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

26 maj 2011

Kulturnämnden
Akten

46

KS2011.46.861

§ 97
Svar på medborgarförslag om en friluftsscen i bergbrottet på Tjurkö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011 § 4 av Karl-Eric Troedsson. Förslaget är att planera för en fantastisk
friluftsscen ute i bergbrottet på Tjurkö.
Kulturnämnden har i beslut den 22 mars 2011, § 31 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att idén är god.
Det har på andra håll i Sverige genomförts liknande projekt med gott resultat.
Det har också genom åren hållits en del konserter i nämnda stenbrott.
Ett sådant här projekt är förenat med stora kostnader för att kunna möta de
krav som idag ställs från artister och arrangörer.
Den typen av finansiering finns det tyvärr inte utrymme för i kulturnämndens
budget för tillfället.
Att projektet skulle påbörjas som ett lokalt, ideellt projekt på lång sikt, och
under tiden hitta lämplig och nödvändig finansiering, skulle kunna vara en
möjlig väg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 130,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

26 maj 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

47

KS2010.490.009

§ 98
Svar på medborgarförslag om redovisning och förteckning av beslut
fattade på delegation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010 § 144 av Bertil Ahnlund. Förslaget är att redovisning och förteckning
av beslut fattade på delegation bifogas de beslutsprotokolls som publiceras
på nätet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 13 april 2011, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att alla nämnder har en
delegationsordning där nämnden har beslutat vilken befattning som har fått
delegation, med vidaredelegation i vissa fall, på en viss typ av ärenden. De
ärenden som är beslutade på delegation ska sedan redovisas till nämnden.
Detta görs av alla kommunens nämnder. Tyvärr så ser presentationen av
delegationslistan olika ut i nämndernas protokoll.
För att ge bra information ska delegationslistan ange vad ärendet berör. På
grund av sekretessregler och personuppgiftslagen så kan inte listan vara
detaljerad med namn och personnummer.
Både vad gäller kallelse och protokoll försöker kommunen arbeta på ett
enhetligt sätt. Vi ska även se till så att alla nämnder presenterar
delegationslistan på ett likvärdigt sätt utifrån verksamhetens art. Det ska
tydligt framgå vilka ärenden som är beslutade på delegation.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 131,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

26 maj 2011

Tekniska nämnden
Akten

48

KS2010.444.512

§ 99
Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning och farthinder på
Lingonvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september
2010 § 129 av Christian Wentzel. Förslaget är en hastighetssänkning
från 50 km/h till 30 km/h på Lingonvägen i Karlskrona och att två
farthinder anläggs på Lingonvägens sträckning från vägstart till
T-korsningen och att hindren utförs antingen permanent med asfalt eller
löstagbara.
Tekniska nämnden har i beslut den 29 mars 2011, § 35 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att sänka hastigheten till 30 km/h är
Karlskrona restriktiva med på lokalgator. Lingonvägen är dessutom en
återvändsgränd och således är där ingen genomfartstrafik och vid problem på
lokalgator anläggs bara vägbulor i undantagsfall.
Nämnden hänvisar förslagsställaren till Karlskrona kommuns
hemsida där man kan ansöka om att få sätta upp blomlådor på vägen för att
sänka hastigheten
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 132,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

26 maj 2011

Tekniska nämnden
Akten

49

KS2010.415.510

§ 100
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen i Lyckebyområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2010 § 111 av Per Thorngren. Förslaget är att utvecklingen av Verköhamnen
har medfört och kommer att medföra ytterligare påfrestningar i området och
vill att kommunen omgående ser över den trafiksituation som råder i
Lyckeby, inklusive bättre anslutningsväg till Verkö hamn varvid framför allt
gällande plan för Bengtsaleden bör beaktas.
Tekniska nämnden har i beslut den 29 mars 2011, § 36 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med fastställande av
översiktsplanen 2030, gav kommunfullmäktige miljö- och byggnadsnämnden
i uppdrag att göra en fördjupad översiktsplan över Lyckebyområdet.
Inriktning och bakgrund kan antas baseras på frågor beträffande öst- västliga
förbindelser mellanstaden - Vedeby/Lyckeby, samt trafikfrågor i Lyckebyområdet, med fokus på oönskad smittrafik till och från Verkö.
Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens begäran om medel för
upphävande av detaljplan för vägförbindelse Köpingegård - Lösen
(Bengtsaleden) har kommunstyrelsen den 1 februari 2011 bland annat
beslutat följande:
att hänskjuta miljö- och byggnadsnämndens yrkande om en utökad
budgetram för genomförande av uppdraget avseende upphävande av
detaljplanen för vägförbindelse Köpingegård - Lösen (Bengtsaleden) till
kommande budgetberedning, samt
att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lyckeby genomförs i
samband med processen avseende upphävande av detaljplanen för
Bengtsaleden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 maj 2011, § 134,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

26 maj 2011
______
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21 juni 2011

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni
2011.
§ 101 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 102 Kommunala val
§ 103 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 104 Budget 2012 och plan 2013-2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 105 Delårsrapport per den 30 april 2011 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 106 Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2010, större än 5Mnkr.
§ 107 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge 2010.
§ 108 Komplettering av politiska arvoden för år 2011.
§ 109 Översyn av förbundsordning för Region Blekinge med anledning av inrättande av
regional kollektivtrafikmyndighet.
§ 110 Förslag till ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.
§ 111 Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden.
§ 112 Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpsskolan.
§ 113 Antagande av samverkansplan för biosfärsområde Blekinge Arkipelag.
§ 114 Svar på motion om fler återvinningsplatser på Trossö.
§ 115 Svar på medborgarförslag om äventyrsbad.
§ 116 Svar på medborgarförslag om fler volontärer inom äldreomsorgen.
§ 117 Svar på medborgarförslag om gasolgrillar på allmän plats.
§ 118 Ordförande sommarhälsning.
______
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Tisdagen den 21 juni 2011, kl 08.30-12.00, 13.30-20.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

2

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C) jäv §§ 107
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S) jäv §§ 107
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson(S) jäv §§ 107
Elina Gustafsson (S) jäv §§ 107
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S) kl 08.30-16.35 §§ 101- del av 104
Eva- Marie Malmgren (S)
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S) jäv §§ 107
Hind Abdul- Wahab (S) kl 08.30- 15.50 §§ 101- del av 104
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) kl 08.30-17.35 §§ 101- del av 104
Jonas Sandström (S) kl 15.50-20.50 del av §§ 104-118
Patrik Hansson (S) jäv §§ 107
Eva Öman (S) kl 15.50-20.50 del av §§ 104-118
Faraj Abi-Isefan (S) kl 08.30-18.20 §§ 101- del av 104
Chatarina Holmberg (S) kl 08.30- 20.00 §§ 101-del av 104
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S) kl 08.30- 20.15 §§ 101- del av 104
Camilla Brunsberg (M) jäv §§ 107
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) jäv §§ 107
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 15.50-20.50 del av §§ 104-106, 108118, jäv §§ 107
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M) kl 08.30-16.50 §§ 101- del av 104
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Per Björklund (SD)
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Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christoffer Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP) jäv §§ 107
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Sara Högelius (V) jäv §§ 107
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 08.30-16.50 §§ 101- del
av 104
Tjänstgörande ersättare

Bo Svensson (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Åke Håkansson (S) kl 08.30-19.05 §§ 101- el av 104
Patrik Enstedt (S) kl 08.30-15.50, 19.05-20.50 §§ 101-118
Bengt Fröberg (M)
Anders Ovander (M) KL 08.30-15.50 §§ 101- del av104 §§
107
Ann-Marie Branje (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksen (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP)
José Espinoza (MP)
Ulf Svahn (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 16.50-20.50 §§ del av 104-118
Ingrid Trossmark (S) kl 16.35-20.50 del av §§ 104-118
Ronnie Nilsson (M) kl 16.50-20.50 §§ del av 104-118
Birgitta Möller (S) kl 18.20-20.50 §§ del av 104-118
Lotta Holgersson (S) kl 20.25-20.50 §§ del av 104-118
Nusreta Kurtanovis Nilsson (S) §§ 107
Michael Ryge (S) §§ 107
Marianne Nordin (M) §§ 107
Jan Hagberg (M) §§ 107
Anders Ovander (M) §§ 107
Reine Svensson (V) §§ 107
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Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S) kl 08.30-17.35 §§ 101- del av 104
Ingrid Trossmark (S) kl 08.30-16.35 §§ 101- del av 104
Nusreta Kurtanovis Nilsson (S) §§ 101-106, 108-118
Michael Ryge (S) §§ 101-106, 108-118
Mats Fagerlund (S)
Birgitta Möller (S) kl 08.30-18.20 §§ 101- del av 104
Patrik Enstedt (S) kl 15.50-19.05 §§ del av 104
Eva-Britt Dahlström (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S) kl 08.30-20.25 §§ 101- del av 104
Anders Ovander (M) kl 15.50-20.50 §§ del av 104-106,
108-118
Ronnie Nilsson (M) kL 08.30-16.50 §§ 101- del av 104
Marianne Nordin (M) §§ 101-106, 108-118
Jan Hagberg (M) §§ 101-106, 108-118
Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-12.00 §§ 101- del av 104
Kent Lewén (FP) kl 08.30-17.35 §§ 101-del av 104
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Günter Dessin (V)
Reine Svensson (V) §§ 101-106, 108-118
Daniel Jusinski (KD)
Billy Åkerström (KD) kl 08.30-16.50 §§ 101- del av 104

Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Nicklas Platow (M) och Oscar Dyberg (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 28 juni 2011, kl. 12.00
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Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 101-117
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Nicklas Platow

Justeringsledamot………………………………………………
Oscar Dyberg
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 28 juni 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

7

2011.27.102

§ 101
Avsägelser av kommunala uppdrag
Daniel Jusinski (KD) har i skrivelse daterad 24 maj 2011 avsagt sig
uppdraget som 1: e vice ordförande i handikappnämnden.
Bo Arnesjö (M) har i skrivelse daterad 8 juni 2011 avsagt sig uppdraget som
ersättare i äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2011.27.102

§ 102
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Sofia Ekhav Strömberg (MP) efter Joakim Andersson.
Handikappnämnden
1:e vice ordförande Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) efter Daniel Jusinski.
Blekinge museum, stiftelsen
Revisor Filip Issal (FP) efter Stefan Lundin.
______
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Akterna
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2011.278.530
2011.292.534
2011.293.534
2011.304.829
2011.305.030
2011.309.639
§ 103
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om fri åkning på lokala bussar för skolklasser, av Rolf
Klow och Cecilia Tovesson m fl.
2. Medborgarförslag om att levera sk svart fiber till företagare inom
Karlskrona kommun för datakommunikation, av Fredrik Danerklint.
3. Medborgarförslag om att en operatör i Affärsverkens öppna stadsnät skall
få leverera sina tjänster till företagare som är anslutna till denna, av
Fredrik Danerklint.
4. Medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark i centrala
Karlskrona, av Martin Byggeth.
5. Motion angående FAS 3, av Christina Mattisson (S).
6. Medborgarförslag om Skärgårdsbidrag till Aspö skola, av Anna Jarnestad
Kockum m fl.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
___________
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten
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2011.218.041

§ 104
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2012
och planer 2013-2014 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budget för 2012 samt ramar för
2013 och 2014, tillsammans bygger vi det hållbara Karlskrona- tryggt,
attraktivt och företagsamt” som innehåller 12 stycken att-satser.
2. Socialdemokraternas ” initiativ för en ny färdriktning för
Karlskrona”, förslag till budget för 2012, samt planer för 2013-2014
som innehåller 2 stycken tilläggsattsatser.
3. Vänsterpartiets ” världens bästa Karlskrona” budget för 2012 samt
planer för 2013-2014.
4. Sverigedemokraternas förslag till budget 2012 samt planer 20132014 ”Ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona”
5. Protokoll från förhandling den 24 maj 2011 enligt MBL § 19.
6. Protokoll från förhandling den 27 maj 2011 enligt MBL § 11.
Vi dagens sammanträde överlämnar femklövern ett tilläggsförslag, daterad
20 juni 2011 innehållande fyra uppdrag enligt nedan, samt en att-sats att: ge
berörda nämnder uppdrag enligt nedan och se till att samtliga partier är
representerade för att genomföra arbetet och redovisa lösningar till
kommunstyrelsen senast i februari 2012.
1. Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag
att ta fram lösningar för ”jobb i stället för bidrag”. Målsättningen är att
Karlskrona ska kännetecknas av lågt bidragsberoende, låg arbetslöshet och
stora utvecklingsmöjligheter för alla.
2. Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag
att ta fram lösningar för ”nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet”.
Målsättningen är att pressa ner ungdomsarbetslösheten idag och i framtiden.
3. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta
fram lösningar för ”högre kunskapsresultat i grund- och gymnasieskolan”.
Målsättningen är att alla barn och unga ska kunna gå ut skolan med
godkända betyg.
Forts
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§ 104 forts
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
4. Kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram
lösningar för en ”trygg och meningsfull” fritid. Målsättningen är att alla barn
och unga i Karlskrona ska kunna ha en trygg och meningsfull fritid. Forts
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011 § 148,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budgetramar och
koncernövergripande mål för åren 2012 - 2014,
2. att fastställa finansiella mål för åren 2012 – 2014 för Karlskrona
kommun i enlighet med Femklöverns förslag i budgetskrivelsen under
avsnittet ”Övergripande mål, Ekonomiska”,
3. att fastställa de verksamhetsmål för styrelse och nämnder som anges
i Femklöverns budgetskrivelse under respektive utvecklingsområde,
4. att fastställa av Femklövern angivna budgetramar för kommunens
nämnder/styrelse för åren 2012 – 2014 och upprättad resultatbudget
enligt bilaga 1,
5. att fastställa Femklöverns förslag till Investeringsbudget/Plan för
åren 2012- 2016 enligt bilaga 2,
6. att ålägga styrelse, nämnder och bolagsstyrelser att genomföra de
uppdrag och beakta de prioriteringar som framkommer i Femklöverns
budgetskrivelse samt att följa de inriktningar som i övrigt anges,
7. att en eventuellt utökad budgetram till följd av tillkommande
driftkostnader för ny grundskola i Nättraby slutgiltigt ska prövas vid
behandlingen av Tekniska nämndens framtida begäran om
investeringstillstånd för detta projekt,
8. att i nuläget ingen utökning görs av miljö- och byggnadsnämndens
budgetramar för åren 2012 – 2014 för genomförande av uppdraget att
upphäva befintlig detaljplan för vägförbindelsen Köpingegård – Lösen
(Bengtsaleden),
9. att övriga till budgetberedningen hänskjutna ärenden härmed ska
anses besvarade med hänvisning till vad som framkommer i
Femklöverns budgetskrivelse,
10. att fastställa angivna ramar för upplåning, utlåning och
borgensförteckning i enlighet med bilaga 3,

Forts
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§ 104 forts
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
11. att fastställa att utlåningsramen för Arena Rosenholm Karlskrona
AB gäller från och med den 1 juli 2011,
12. att fastställa kommunens skattesats till oförändrat 21:19 kronor för
år 2012, samt
13. att bemyndiga ekonomichefen att vidta erforderliga tekniska
justeringar av nämndernas budgetramar såsom utfördelning av den
budgeterade pris- och lönereserven.
____

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Camilla Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Tommy Olsson (KD), CarlGöran Svensson (M), Jan Lennartsson (M), Maria Persson (C), Inga-Lill
Siggelsten Blum (KD), Ann-Louise Trulsson (-), Björn Gustavsson (MP),
Stefan Lundin (FP), Bengt Fröberg (M), Henrik Larsen (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget, samt till femklöverns tilläggsförslag.
Börje Dovstad (FP) och Mikael Andersson (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget, och femklöverns tilläggsförslag, samt
yrkar avslag på Socialdemokraternas tilläggsförslag och
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget, och
femklöverns tilläggsförslag, samt yrkar avslag på Socialdemokraternas
tilläggsförslag
Patrik Hansson (S), Linda Ekström (S), Lena Ryge (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas tilläggsförslag.
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsförslag,
samt avslag på femklöverns tilläggsförslag.
Per Björklund (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget
2012 samt planer 2013-2014 ”ett Sverigevänligt alternativ för Karlskrona”
Christoffer Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget 2012 samt planer 2013-2014 ”ett Sverigevänligt alternativ för
Karlskrona”, samt bifall till femklöverns tilläggsförslag.
Forts
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§ 104 forts
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Sara Högelius (V), Ulf Hansson (V) yrkar bifall
till till Vänsterpartiets förslag till budget 2012-2014 ”världens bästa
Karlskrona”.
Elina Gustafsson (S) yrkar avslag på Sverigedemokraternas förslag till
budget.
Sofia Bothorp (MP), Anna Ekström (FP), Jan-Anders Lindfors (S), Karin
Månsson (FP), Faraj Abu Isefan (S) yttrar sig
-------------

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Patrik Hansson (S), Nicklas Platow (M), Tommy Olsson (KD), Åsa Gyberg
Karlsson (V) OCH Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Christoffer Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget 2012 samt planer 2013-2014 ”ett Sverigevänligt alternativ för
Karlskrona”
Elina Gustafsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsförslag.
Jan-Olof Petersson (FP) och Thomas Brindefalk Knutsson (KD) yrkar bifall
till femklöverns tilläggsförslag.
----------------

HANDIKAPPNÄMNDEN
Karin Månsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget,
samt till femklöverns tilläggsförslag
Lena Ryge (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsförslag.
-------------------

ÄLDRENÄMNDEN
1:e vice ordförande Kent Lewén (FP), Camilla Brunsberg (M), Ann-Louise
Trulsson (-) och Per Björklund (SD) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsförslag.
-------------------
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§ 104 forts
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.

IDROTT- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Björn Gustavsson (MP), Fara Abu-Isefan (S), Billy Åkerström (KD), Patrik
Hansson (S), Christina Mattisson (S), Arnstein Njåstad (M) yttrar sig.
Ronnie Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget,
samt till femklöverns tilläggsförslag.
-----------------

KULTURNÄMNDEN
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget,
samt till femklöverns tilläggsförslag.
Vice Ordförande Birgitta Möller (S), Patrik Hansson (S), Börje Dovstad (M),
Ulf Hansson (V) Stefan Lundin (FP) yttrar sig.
Sophia Ahlin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
---------------

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Eva Öman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsförslag.
----------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget,
samt till femklöverns tilläggsförslag.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsförslag.
-------------

TEKNISKA NÄMNDEN
Tommy Olsson (KD), Åke Håkansson (S), Claes-Urban Persson (S), Camilla
Brunsberg (M), Böje Dovstad (FP), Jörgen Johansson (C) och lars-Göran
Forss (M) yttrar sig.
--------

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget, samt till femklöverns tilläggsförslag.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas tilläggsförslag.
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§ 104 forts
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Anna Ekström (FP), Bruno Carlsson (SD), Bengt Fröberg (M), Ann-Louise
Trulsson (-), Björn Gustavsson och Linda Ekström (S) yttrar sig.
-------Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner att fullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas och
Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta
Sverigedemokraternas förslag som motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Sverigedemokraternas förslag röstar ja, den som vill bifalla vänsterpartiets
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 8 ja-röster och 5 nej-röster och 62 avstår och finner
att kommunfullmäktige beslutat att anta Sverigedemokraternas förslag som
motförslag. Voteringsprotokoll 1.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Sverigedemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som vill bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster och 8 nej-röster och 31 avstår och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på femklöverns tilläggsförslag mot
socialdemokraternas tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt femklöverns förslag.
Votering begärs.

Forts
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§ 104 forts
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla femklöverns
förslag röstar ja, den som vill bifalla socialdemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 44 ja-röster och 28 nej-röster och 3 avstår och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt femklöverns förslag.
Voteringsprotokoll 3.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (s), Christina Mattisson (s), Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S), Peter Johansson(S), Elina Gustafsson (S), Claes-Urban
Persson (S), Helene Gustafsson (S), Patrik Andersson (S), Ingrid Trossmark
(S), Eva- Marie Malmgren (S), Bo Svensson (S), Ali Abu-Isefan (S), Oscar
Dyberg (S), Jeanette Peterson (S), Magnus Johansson (S), Patrik Enstedt (S),
Lisbeth Bengtsson (S), Mats Fagerlund (S), Jonas Sandström (S), Patrik
Hansson (S), Eva Öman (S), Birgitta Möller (S), Anders Persson (S),
Rikard Jönsson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Roland Andreasson (S),
Linda Ekström (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ulf Hansson (V), Sara Högelius (V), Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka Femklöverns förslag till budgetramar och
koncernövergripande mål för åren 2012 - 2014,
2. att fastställa finansiella mål för åren 2012 – 2014 för Karlskrona
kommun i enlighet med Femklöverns förslag i budgetskrivelsen under
avsnittet ”Övergripande mål, Ekonomiska”,
3. att fastställa de verksamhetsmål för styrelse och nämnder som anges
i Femklöverns budgetskrivelse under respektive utvecklingsområde,
4. att fastställa av Femklövern angivna budgetramar för kommunens
nämnder/styrelse för åren 2012 – 2014 och upprättad resultatbudget
enligt bilaga 1,
5. att fastställa Femklöverns förslag till Investeringsbudget/Plan för
åren 2012- 2016 enligt bilaga 2,
6. att ålägga styrelse, nämnder och bolagsstyrelser att genomföra de
uppdrag och beakta de prioriteringar som framkommer i Femklöverns
budgetskrivelse samt att följa de inriktningar som i övrigt anges, Forts
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§ 104 forts
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
7. att en eventuellt utökad budgetram till följd av tillkommande
driftkostnader för ny grundskola i Nättraby slutgiltigt ska prövas vid
behandlingen av Tekniska nämndens framtida begäran om
investeringstillstånd för detta projekt,
8. att i nuläget ingen utökning görs av miljö- och byggnadsnämndens
budgetramar för åren 2012 – 2014 för genomförande av uppdraget att
upphäva befintlig detaljplan för vägförbindelsen Köpingegård – Lösen
(Bengtsaleden),
9. att övriga till budgetberedningen hänskjutna ärenden härmed ska
anses besvarade med hänvisning till vad som framkommer i
Femklöverns budgetskrivelse,
10. att fastställa angivna ramar för upplåning, utlåning och
borgensförteckning i enlighet med bilaga 3,
11. att fastställa att utlåningsramen för Arena Rosenholm Karlskrona
AB gäller från och med den 1 juli 2011,
12. att fastställa kommunens skattesats till oförändrat 21:19 kronor för
år 2012,
13. att bemyndiga ekonomichefen att vidta erforderliga tekniska
justeringar av nämndernas budgetramar såsom utfördelning av den
budgeterade pris- och lönereserven, samt
14. att ge berörda nämnder uppdrag enligt punkt a till d nedan och se till att
samtliga partier är representerade för att genomföra arbetet och redovisa
nedanstående lösningar till kommunstyrelsen senast i februari 2012.
a) Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag
att ta fram lösningar för ”jobb i stället för bidrag”. Målsättningen är att
Karlskrona ska kännetecknas av lågt bidragsberoende, låg arbetslöshet och
stora utvecklingsmöjligheter för alla.
b) Kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag
att ta fram lösningar för ”nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet”.
Målsättningen är att pressa ner ungdomsarbetslösheten idag och i framtiden.
c) Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag
att ta fram lösningar för ”högre kunskapsresultat i grund- och
gymnasieskolan”. Målsättningen är att alla barn och unga ska kunna gå
ut skolan med godkända betyg.
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§ 104 forts
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
d) Kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta
fram lösningar för en ”trygg och meningsfull” fritid. Målsättningen är
att alla barn och unga i Karlskrona ska kunna ha en trygg och
meningsfull fritid.
_____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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2011.193.041

§ 105
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Härmed överlämnas årets delårsrapport per den 30 april för kommunen, och
hela den samlade verksamheten jämte en prognos för årets budgetutfall.
I samband med delårsrapporten ska, enligt direktiv från såväl
kommunfullmäktige som kommunstyrelsen, en avrapportering av mål
fastställda av kommunfullmäktige göras, samt förslag lämnas till en eventuell
förändring av dessa om nämnd efter vidtagna åtgärder inte kan hålla
beslutade ramar. I delårsrapporten görs även en avrapportering av de av
kommunfullmäktige särskilt lämnade uppdragen.
Prognoserna från nämnderna utgår från att dessa fastställer föreslagna
åtgärder, alternativt tar beslut om andra åtgärder, som ger minst samma
effekt så att de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna kan hållas.
Obalanser finns inte endast inom de kommunala nämnderna utan även inom
bolagskoncernen, och enligt det av kommunfullmäktige beslutade
dokumentet ”ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” har
styrelserna där samma krav på sig att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi
i balans.
Samtliga nämnder och styrelser påminns om att de av kommunfullmäktige
tilldelats såväl erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika
verksamheter. Det är respektive nämnd eller styrelse som ansvarar för att
säkerställa att uppdragen utförs med de medel som finns till förfogande.
Utbildningsnämnden har i sitt förslag till åtgärder för att nå en ekonomi i
balans 2011, hemställt hos kommunfullmäktige att godkänna att
senareläggning av tidigare beslutad planerad verksamhet görs.
Handikappnämnden har vid sitt april-sammanträde hemställt hos
kommunfullmäktige att antingen justera kommunfullmäktiges beslutade
målsättningar för nämnden alternativt att kommunfullmäktige tillskjuter
ytterligare medel.
I uppdraget till de av kommunfullmäktige tillsatta facknämnderna ligger att
föreslå erforderliga behov av förändringar och hur dessa i så fall ska se ut.
Innan kommunfullmäktige kan pröva om utökning av ramarna ska ske måste
nämnden komma med förslag på förändrade mål. Forts
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§ 105 forts
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Tekniska nämnden har i samband med sin behandling av uppföljning per 28
feb begärt hos kommunfullmäktige att få sin ram minskad med 1 mnkr, med
hänvisning till att VA-verksamheten inte kan ianspråkta eget kapital.
Eftersom VA-verksamheten särredovisas innebär detta att den
avgiftsfinansierade verksamhetens resultat ökar från 1,9 mnkr till 2,9 mnkr
och kommunens budgeterade resultat förbättras motsvarande. Därutöver har
tekniska nämnden äskat en ramutökning med 4 mnkr som kompensation för
uppkomna kostnader för snöröjning/sandupptagning. Då tekniska nämnden
därefter vidtagit åtgärder för att motverka detta föreligger inte detta behov.
Som en följd av de förändrade redovisningsprinciperna av
anslutningsavgifterna begär tekniska nämnden att dess investeringsram för
VA-verksamheten utökas med 5 mnkr för år 2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011 § 146, för egen
beslutat att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2011
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 146,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har alternativt förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att godkänna utbildningsnämndens förslag till åtgärder för att nå en
ekonomi i balans 2011, vilket bl.a. innefattar en senareläggning av tidigare
beslutad planerad verksamhet,
3. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2011, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans och att dessa redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31
augusti 2011,
4. att uppdra åt handikappnämnden att återkomma med förslag på förändrade
mål,
att öka det budgeterade resultatet för tekniska nämndens avgiftsfinansierade
verksamhet med 1 mnkr och att detta läggs till det budgeterade resultatet för
kommunen,
5. att avslå tekniska nämndens begäran om ramutökning med 4 mnkr,
6. att utöka tekniska nämndens investeringsram inom VA-verksamheten med
5 mnkr, samt
Forts
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§ 105 forts
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
7. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2011.
Yrkanden
Christina Mattisson (S) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (S) och Emma Swahn Nilsson (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Christina Mattissons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och medel
gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin verksamhet till de
tillgängliga medel de har alternativt förslå förändringar för verksamhetens
mål,
2. att godkänna utbildningsnämndens förslag till åtgärder för att nå en
ekonomi i balans 2011, vilket bl.a. innefattar en senareläggning av tidigare
beslutad planerad verksamhet,
3. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2011, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans och att dessa redovisas senast i samband med delårsrapport per den 31
augusti 2011,
4. att uppdra åt handikappnämnden att återkomma med förslag på förändrade
mål,
att öka det budgeterade resultatet för tekniska nämndens avgiftsfinansierade
verksamhet med 1 mnkr och att detta läggs till det budgeterade resultatet för
kommunen,
5. att avslå tekniska nämndens begäran om ramutökning med 4 mnkr,
6. att utöka tekniska nämndens investeringsram inom VA-verksamheten med
5 mnkr, samt
7. att godkänna delårsrapporten per den 30 april 2011.
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

22

2011.252.042

§ 106
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2010,
större än 5 mnkr
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 26 april 2011, § 45 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av avslutade
projekt 2010 överstigande 5Mnkr.
Under 2010 har 100 investeringsprojekt avslutats, varav i tio
investeringsprojekt har investeringsutgiften överstigit 5 mnkr enligt
upprättad förteckning i tekniska nämndens protokoll från sammanträdet den
26 april 2011, § 45.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna slutredovisning av avslutade projekt 2010 överstigande
5Mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Region Blekinge
Akten

23

2011.245.107

§ 107
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för år 2010.
Christina Mattisson (S), Patrik Hansson (S), Peter Johansson (S), Magnus
Johansson (S), Anna Ekström (FP), Camilla Brunsberg (M), Emma SwahnNilsson (M), Elina Gustafsson (S), Emma Stjernlöf (M), Magnus Larsson (C)
och Sara Högelius (V) anmäler jäv.
Den nya förbundsordningen för Region Blekinge innebär att från och med i
år ska de olika medlemmarna enskilt ta ställning till frågan om dels
ansvarsfrihet för regionens styrelse, dels godkännande av den upprättade
årsredovisningen.
Av revisionernas revisionsberättelse framkommer bl.a. att verksamheten
inom regionen bedrivits på ett tillfredställande och ändamålsenligt sätt- att de
finansiella målen har uppnåtts och - att förbundet har en ekonomi i balans.
Enligt revisionerna behöver däremot arbete med målformuleringar och
mål/måluppfyllelse etc. utvecklas inför kommande år. Revisorerna tillstyrker
uppföljningar sedan avslutningsvis att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet
för år 2010 och att den upprättade årsredovisningen godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 150,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år 2010, samt
2. att samtidigt godkänna den av regionen för år 2010 upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Arvodesberedningen
Kommunal uppdrag
Förhandlingschef
Akten
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2010.337.041

§ 108
Komplettering av politiska förtroendemäns arvoden för 2011
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt arvoden för 2011.
Efter detta beslut har kommunledningsförvaltningen konstaterat att en
komplettering behövs för AB Karlskrona Moderbolag och AB Arena
Rosenholm Karlskrona. Dessa uppdrag var tidigare inkluderade i det arvode
som utgick till heltidsarvoderat kommunalråd. Enligt kommunens
bestämmelser utgår i det fallet inget ytterligare arvode utöver denna nivå.
En ny situation uppstår när den förtroendevalde inte längre innehar
kommunalrådsuppdrag men sitter kvar som ordförande för ett kommunalt
bolag intill årsstämman.
En komplettering av tidigare beslut om årsarvoden föreslås därför enligt
nedan.
Årsarvoden 2011
AB Karlskrona Moderbolag
Ordförande

33 000:-

AB Arena Rosenholm Karlskrona
Ordförande
V ordförande

33 000:16 400:-

Om ovanstående uppdrag innehas i samband med uppdrag som
kommunalråd, oppositionsråd eller ledamot av KS AU utgår inget ytterligare
arvoden för ovanstående uppdrag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ett årsarvode fastställs för uppdrag enligt ovanstående förteckning och att
detta beslut tillförs tidigare beslut om arvoden för politiska förtroendemän
för 2011.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Region Blekinge
2009.921.106
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Landstinget Blekinge
Akten
§ 109
Översyn av förbundsordningen för Region Blekinge med anledning av
inrättande av regional kollektivtrafikmyndighet
Den 1 januari 2012 träder den nya kollektivtrafiklagen i kraft. Lagen innebär
att regionala kollektivtrafikmyndigheter ska inrättas. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska fatta de strategiska besluten om
kollektivtrafiken och är ansvarig för att upprätta och fastställa regionala
trafikförsörjningsprogram och besluta om allmän trafikplikt. Där
kommunerna och landstinget gemensamt har ansvaret för kollektivtrafiken
ska myndigheten organiseras som ett kommunalförbund.
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 2 mars 2011 fattat
inriktningsbeslutet att Region Blekinge ska utses till regional
kollektivtrafikmyndighet i Blekinge län fr o m 1 januari 2012 och har
tillställt medlemmarna förslag till ändring av förbundsordningen för beslut i
medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. Förslaget innebär att det under § 2
Förbundets uppgifter görs ett tillägg som anger att Region Blekinge är
regional kollektivtrafikmyndighet. Vidare hänvisas i förbundsordningen till
att förbundets uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet regleras i
särskilt konsortialavtal, avseende omfattning och finansiering, mellan
medlemmarna.
En särskild utredning har tillsatts för att närmare klargöra rollen som regional
trafikmyndighet och förslag till konsortialavtal som reglerar förbundets
uppgift i detta avseende kommer att tillställas medlemmarna under hösten.
Utredningen ska också utvärdera Blekingetrafikens roll som bolag mot
bakgrund av den nya kollektivtrafiklagen och förutsättningarna för att
Blekingetrafiken AB helt eller delvis förs över till Region Blekinge.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa det av regionstyrelsen översända förslaget till reviderad
förbundsordning för kommunalförbundet Region Blekinge att gälla fr o m 1
januari 2012.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunjurist
Akten
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2011.266.003

§ 110
Förslag till ändring av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Sofia Bothorp (MP) har vid
ordförande beslut den 18 maj 2011, § 180 hemställt att kommunfullmäktige
beslutar att ändra Miljö- och byggnadsnämndens reglemente att gälla från
den 1 juli 2011 i enlighet med upprättad bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2011 att handläggning och beslut
i bidragsärenden för bostadsanpassningsbidrag överför organisatoriskt från
Miljö- och byggnadsnämnden till äldrenämnden.
Till följd av organisatorisk förändring av bostadsanpassningsbidrag enligt
SFS 1992:1574 föreslås ändring i Miljö- och byggnadsnämndens regelmente
såtillvida att under: Verksamhetsområde § 1:1 utgår 4. handlägga
bostadsanpassningsbidrag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 153,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ändra Miljö- och byggnadsnämndens reglemente att gälla från den 1 juli
2011 i enlighet med upprättad bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Äldrenämnden
Kommunjurist
Akten
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2011.242.003

§ 111
Förslag till ändring av reglemente för äldrenämnden.
Äldrenämnden har vid beslut den 27 april 2011, § 40 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att ändra äldrenämndens reglemente att gälla
från den 1 juni 2011.
En organisatorisk förändring av Karlskrona kommuns
bostadsanpassningsbidrag finns föreslagen där beslut planeras att fattas av
Kommunfullmäktige den 28 april.
Handläggning och beslut i bidragsärenden bostadsanpassningsbidrag föreslås
överföras från Miljö- och byggnadsnämnden till Äldrenämnden.
Till följd av beslut om organisatorisk förändring av
bostadsanpassningsbidrag enligt SFS 1992:1574 föreslås ändring i
Äldrenämndens reglemente att ”Nämnden ansvarar för handläggning och
beslut i bidragsärenden bostadsanpassningsbidrag oavsett ålder (SFS
1992:1574)”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 154,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ändra äldrenämndens reglemente att gälla från den 1 juni 2011.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att äldrenämndens reglemente ska gälla från den 1
juli 2011.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Börje
Dovstads ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
Börje Dovstads förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra äldrenämndens reglemente att gälla från den 1 juli 2011.
______
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Ekonomienheten
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2011.124.291

§ 112
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 23 februari 2011 § 46 lämnat
uppdrag åt tekniska förvaltningen att skyndsamt uppföra en fristående
byggnad om ca 300 kvm för elevverksamhet och personalutrymme på
Spandelstorpskolan.
Tekniska förvaltningen lade fram ett förslag på en lösning till ovanstående i
tekniska nämnden den 29 mars 2011 § 31. Tekniska nämnden godkände
detta förslag genom att bevilja både projekterings- och investeringstillstånd.
I kommunstyrelsen den 5 april 2011 § 82 gavs projekteringstillstånd, men
inte investeringstillstånd. Anledningen till att investeringstillstånd inte gavs
var att kommunstyrelsen gav tekniska nämnden uppdrag att i samråd med
barn- och ungdomsnämnden reducera den beräknade investeringsutgiften.
Vidare gavs dessa båda nämnder i uppdrag att inför och under
projekteringsarbetet samråda med berörda barn och föräldrar.
Tekniska nämnden har vid beslut den 24 maj 2011, § 56 hemställt att
kommunfullmäktige beslutar att meddela investeringstillstånd för utbyggnad
av Spandelstorpskolan, samt att investeringsutgiften på 5,1 mnkr finansieras
med 3,5 mnkr från 2010 års anslag för Spandelstorpskolan samt med 2,6
mnkr från anslaget för förtätning av Sturkö skola.
Tekniska förvaltningen har i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat fram ett nytt förslag för att lösa det akuta, men även långsiktiga
behovet av utökat utrymme för Spandelstorpskolan.
Förslaget bygger liksom det tidigare förslaget på att uppföra moduler på del
av skolans grusplan. Samråd med berörda föräldrar och barn kommer att
inledas den 23 maj 2011 genom ett kvällsmöte där samtliga intressenter
träffas för att diskutera den föreslagna lösningen.
Bedömd investeringskostnad för Spandelstorpsskolan, för att uppföra en
fristående byggnad genom köp av moduler och grundläggning för dessa
samt anslutning till fjärrvärme, beräknas uppgå till 5,1 mnkr.
Denna investering innebär en utökad årshyra på 0,5 mnkr för barn och
ungdomsnämnden.
Forts
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§ 112 forts
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 155,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan,
samt
2. att investeringsutgiften på 5,1 mnkr finansieras med 3,5 mnkr från
2010 års anslag för Spandelstorpskolan samt med 2,6 mnkr från anslaget för
förtätning av Sturkö skola.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Styrgrupp Blekinge Arkipelag
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2008.207.430

§ 113
Antagande av samverkansplan för biosfärsområde Blekinge Arkipelag.
Styrgruppen för Blekinge Arkipelag har i skrivelse daterad 20 maj 2011
hemställt att Karlskrona kommun antar samverkansplanen för biosfärområde
Blekinge Arkipelag. Dessutom önskar man att Karlskrona kommun också
ställer sig bakom bildande av ideell förening ”Biosfärområde Blekinge
Arkipelag”.
Karlskrona kommun har vid sammanträde med kommunstyrelsen den 1
februari 2011, § 32, avgivit remissyttrande beträffande rubricerad
samverkansplan. Efter att remissammanställning och justeringar har skett
finner vi att de avlämnade synpunkterna blivit tillgodosedda.
Av samverkansplanen framgår det att den skall fastställas av
kommunfullmäktige i de tre berörda kommunerna liksom av länsledningen.
Vidare framgår det att organisationen vid halvårsskiftet skall förändras och
en ideell förening bildas. Beslut från Unesco om att området blivit utsett till
biosfärområde förväntas inkomma före halvårsskiftet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 160,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta samverkansplanens avsnitt ”Plandokument” med tillhörande
strategier samt att konstatera att samverkansplanen i övriga avsnitt utgör
kunskapsunderlag för det fortsatta biosfärarbetet, samt
2. att ställa sig bakom bildande av ideell förening ”Blekinge Arkipelag”.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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2007.313.455

§ 114
Svar på motion om fler återvinningsplatser på Trossö.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 maj 2007 § 73 av
Birgitta Törnqvist (S) och Roland Andreasson (S). Förslaget är att i första
hand återvinningsstationer placeras i området runt Drottninggatans södra del,
samt på Väster Udd, att tillgången till återvinningsstationer på övriga Trossö
ses över.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 14 april 2011, § 123 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen har
tillsammans med tekniska förvaltningen och Affärsverken tittat på alternativa
lägen för återvinningsstationer och även på dess utformning. Anläggningarna
skall vara tillgängliga, passa in i stadsmiljön och placeras på ett sätt så att de
inte stör omgivande bebyggelse. Anläggningarna är bygglovpliktiga och
lämpligheten prövas där igenom.
Med den utformning som återvinningsstationerna har haft hittills har det varit
naturligt att placera dem på rivningstomter med tidsbegränsade bygglov.
Rivningstomterna bebyggs efterhand och följaktligen trycks
återvinningsstationerna undan.
Ambitionen måste vara att anläggningarna ska kunna placeras permanent där
det finns människor utan att de upplevs störande. Karlskrona kommun har en
hög ambitionsnivå när det gäller utformning och gestaltning på Trossö, vilket
även bör gälla återvinningsgårdar. Ett förslag till skärmar som avgränsar
containers har tagits fram som kan passa i vissa miljöer och ytterligare en
variant med behållare under mark har utretts som tål att placeras även i mera
känsliga miljöer. Totalt 14 lägen har föreslagits som täcker in Trossö varav
fem är huvudalternativ. Finansiering av de åtgärder som får anläggningarna
att smälta in är dock ej klar. Förpackningsinsamlingen
ansvarar för anläggningarna med vilka Affärsverken har avtal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 156,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarat.
Roland Andreasson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

21 juni 2011

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

32

2010.632.841

§ 115
Svar på medborgarförslag om äventyrsbad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011 § 4 av Lisa Lindborg. Förslaget är att ett äventyrsbad ska byggas på
platsen där Wämö ishall låg då detta ger utökade fritidsmöjligheter samt
stärker kommunens attraktivitet.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 26 april 2011, § 40 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att marken där Wämö ishall låg
är förorenad och kan enligt tekniska förvaltningen användas för ”pågående
markanvändning”, det vill säga som parkering eller cirkusplats, efter att ett
30 cm tjockt lager grus lagts ovanpå marken. Att bygga på platsen utan att
bygget föregås av sanering är olämpligt då farliga gaser från marken kan
samlas inuti byggnaderna. Kostnaden för en sanering beror på
kontamineringens omfattning och vilka åtgärder som krävs men kan kosta 50
Mkr.
Kostnaden för ett äventyrsbad kan ligga i flera olika prisklasser då kostnaden
är avhängig utformning, innehåll och plats för anläggningen. Vid tidigare
tillfällen då idrotts- och fritidsnämnden behandlat önskemål om
simanläggningar respektive äventyrsbad beräknades investeringskostnaden
till 30-35 Mkr och driftskostnaden till ca 3 Mkr. Ett äventyrsbad beräknas
idag kosta mellan 50-100 Mkr beroende på utformning och byggförhållanden
och med driftskostnader från 5 Mkr och uppåt. Intäkterna för badet beräknas
inte kunna möta driftskostnaderna.
Även om det för kommunen kan vara attraktivt med en badanläggning
hänvisar idrotts- och fritidsnämnden till redan existerande simanläggningar i
kommunen, samt till äventyrsbad i kringliggande kommuner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

21 juni 2011

Äldrenämnden
Akten

33

2010.421.730

§ 116
Svar på medborgarförslag om fler volontärer inom äldreomsorgen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2011 § 111 av Ulla Thurbin. Förslaget är att möjliggöra för äldre personer,
som vistas på olika former av boenden, att få möjlighet till exempelvis
vistelser utomhus, hjälp med tidningsläsning,
hjälp med att äta, möjligheter till samtal, samt att det är viktigt för äldre att
känna lite ”guldkant” på tillvaron på ålderns höst.
Äldrenämnden har i beslut den 27 april 2011, § 44 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att inom verksamhetsområdet Dagliga
aktiviteter har samtal förts om att utveckla samband med frivilligarbetet
liknande medborgarförslaget.
För att kunna bygga upp en frivilligverksamhet med volontärer behövs
personella resurser inom verksamhetsområdet som kan organisera den
verksamhet.
Verksamheten har i nuläget gjort en bedömning att avsätta del av tjänst för
att mer fördjupat se över hur en sådan verksamhet kan byggas upp och
utvecklas till att frivilliga/volontärer kan bidra till stimulans och aktivitet för
den enskilde brukaren inom äldreomsorgens olika verksamhetsområden.
Den grupp med frivilliga/volontärer som bildas kan då möjliggöra just den
delen som medborgarförslaget syftar till.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 158,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Olof Petersson (FP) och Maria Persson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

21 juni 2011

Tekniska nämnden
Akten

34

2010.411.409

§ 117
Svar på medborgarförslag om gasolgrillar på allmän plats.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2011 § 111 av Filip Issal. Förslaget är att Karlskrona kommun ska sätta upp
allmänna gasolgrillar vilka nyttjas mot betalning.
Tekniska nämnden har i beslut den 26 april 2011, § 47 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att parkenheten satsar alla investeringar i
underhållet av lekplatser, som är eftersatta, och har inte ekonomiska resurser
att genomföra ett projekt där enheten placerar ut gasolgrillar.
I kontakt med räddningstjänsten informerar de om att gasol är mycket
explosivt, i små mängder, jämförbart med dynamit. Därför krävs speciell
skyddsbyggnation och daglig kontroll av föreslagna grillar.
Vårt klimat gör dessutom att grillarna måste skyddas under vintern.
Det kommer att bli en utökad drift som tekniska förvaltningen inte har
möjlighet att ombesörja.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2011, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

21 juni 2011
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§ 118
Ordförande sommarhälsning.
Ordförande Peter Glimvall (M) önskar ledamöter, tjänstemän, journalister
och tjänstemän en trevlig sommar.
2:e vice ordförande Yvonne Sandberg Fries (S) önskar ordförande en trevlig
sommar.
_______

25 augusti 2011

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25
augusti 2011.
§ 119 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 120 Kommunala val
§ 121 Anmälningsärende
§ 122 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 123 Fråga
§ 124 Handlingsplan för skydd & Beredskap 2011-2014.
§ 125 Ändring i bolagsordning och ägardirektiv för AB Karlskronahem.
§ 126 Ändring av ägardirektiv för Affärsverken Karlskrona AB avseende
skärgårdstrafik.
§ 127 Tydligt medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening.
§ 128 Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun.
§ 129 Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
§ 130 Svar på motion om utbyggnad av gång- och cykelväg längs del av
Mjöviksvägen i Nättraby.
§ 131 Svar på motion om bygg vidare på Rosenholm.
§ 132 Svar på medborgarförslag om cykelbana Hasslö-Almö-E22.
§ 133 Svar på medborgarförslag om att bygga gång- och cykelväg längs
Torhamnsvägen från Jämjö samhälle till Hallarum badplats.
§ 134 Svar på medborgarförslag om gångbro över Lyckebyån.
§ 135 Svar på medborgarförslag om förbättrad cykelbana vid korsningen infartsleden
vid Skönstaviks camping.
§ 136 Svar på medborgarförslag om handikappväg i backen på väg till
Hässlegården.
§ 137 Svar på medborgarförslag om att vägarbeten delas upp så att inte alla är
samtidigt.
§ 138 Svar på medborgarförslag om ny biblioteksbyggnad.

25 augusti 2011

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 25 augusti 2011, kl 13.30-15.23

Beslutande

Ordförande Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf Magnus Larsson (C)
2:e vice ordf Yvonne Sandberg Fries (S)
Ledamöter
Christina Mattisson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson(S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S) kl 13.30-15.05 §§ 119-129
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Faraj Abi-Isefan (S)
Chatarina Holmberg (S)
Rikard Jönsson (S)
Camilla Brunsberg (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Johan Elofsson (M)
Ola Svensson (SD)
Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Richard Jomshof (SD)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
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Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP) kl 13.30-15.05 §§ 119-129
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Sara Högelius (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 15.05-15.23 §§ 130138
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Bo Svensson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Birgitta Möller (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Anders Persson (S)
Ann-marie Branje (M)
Sven Wallfors (M)
Ronnie Nilsson (M)
Bengt Fröberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Anders Ovander (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Ulf Svahn (MP)
Günter Dessin (V)
Daniel Jusinski (KD) kl 13.30-15.05 §§ 119-129
José Espinoza (MP) kl 15.05- 15.23 §§ 130-138
Mats Fagerlund (S) kl 15.05- 15.23 §§ 130-138

Närvarande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Nusreta Kurtanovis Nilsson (S)
Michael Ryge (S)
Mats Fagerlund (S) kl 13.30-15.05 §§ 119-129
Lotta Holgersson (S)
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Jan Hagberg (M)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
José Espinoza (MP) kl 13.30-15.05 §§ 119-129
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Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M) och Magnus Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Torsdagen den 1 september 2011, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 119-138
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Jan-Åke Nordin

Justeringsledamot………………………………………………
Magnus Johansson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 1 september 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5

25 augusti 2011

Kommunala uppdrag
Akten

2011.27.102

§ 119
Avsägelser av kommunala uppdrag
Stefan Karlsson (MP) har i skrivelse daterad 13 juli 2011 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Bo Bergström (S) har i skrivelse daterad 1 juli 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Simon Gruvström (SD) har i skrivelse daterad 28 juli 2011 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2011.27.102

§ 120
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Socialnämnden
Ersättare Pernilla Cederholm (SD) efter Simon Gruvström.
Äldrenämnden
Ersättare Karl-Gustaf Johansson (M) efter Bo Arnesjö.
______
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Akterna

2011.222.700
2010.327.102
2011.258.042

§ 121
Anmälningsärende.
1. rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
Socialnämnden.
2. Sveriges kommuner och Landsting, inför kongressen Med
Sveriges kommuner och landsting den 8-10 november, förslag till
inriktningsdokument för kongressperioden 2012-2016.
3. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
tertialbokslut 2011-04-30.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

9

2011.338.829
2011.335.251
2011.360.246
2011.369.870
2011.368.736

§ 122
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om att anlägga en betongskatepark i
Karlskrona, av Jakob Karlstrand.
2. Medborgarförslag om nya kommunala tomter för
radhusbebyggelse, av Ola Blomqvist.
3. Medborgarförslag om namnsättning av kvarter, gränder, rondeller
etc, av Annica Frisell.
4. Motion angående utveckling av besökscentrum för världsarvet, av
Christina Mattisson (S).
5. Motion om verksamhetsinnehåll i särskilt boende, av Peter
Johansson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
___________

25 augusti 2011

§ 123
Fråga
Christina Mattisson (S) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande Camilla Brunsberg (M) om ordförande avser med
anledning av de nya skatteintäktsprognoserna, att återuppta
budgetberedningens arbete i höst.
Camilla Brunsberg svarar.
_____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Beredskapssamordnare
Akten

2011.300.178

§ 124
Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014,
Handlingsprogram förebyggande verksamhet
Räddningstjänsten Östra Blekinge har i enlighet med
förbundsordningen i uppdrag att leda arbetet med att ta fram
handlingsprogram till skydd mot olyckor i kommunen.
Handlingsprogrammet beskriver översiktligt kommunens riskbild
tillsammans med de målområden som ska prioriteras under
innevarande mandatperiod. Fokus ligger på de risker som kan
relateras till lagen om skydd mot olyckor samt lagen om
extraordinära händelser. Förslaget har tagits fram i samarbete med
kommunens förvaltningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
171, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att anta Handlingsprogram Skydd & Beredskap 2011-2014.
Mikael Andersson (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Karlskronahem
Moderbolaget
Ekonomienheten
Akten

12

2011.353.107

§ 125
Ändring bolagsordning och ägardirektiv för AB Karlskronahem
AB Karlskronahem omfattas av lagstiftningen för allmännyttiga
bostadsbolag.
Från den 1 januari 2011 ändrades lagstiftningen. Av lagen framgår bla
att bolagen ska vara affärsmässiga. Detta innebär bla att
verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer, inte
arbeta utan vinstsyfte och inte tillämpa självkostnadsprinciper. Det
innebär bla relationerna mellan bolaget och ägare ska vara
affärsmässiga.
Med anledning av den nya lagstiftningen behövs ändringar göras för
AB Karlskronahem dels i bolagsordningen och dels i ägardirektivet.
Skrivningen ”utan enskilt vinstintresse” bör tas bort från §4 st 1 från
AB Karlskronahems bolagsordning.
Ändring bör också göras i den delen av ägardirektiven som avser AB
Karlskronahem under punkten ”uppföljning”. Uppföljningen bör göras
på bostäder, kommersiella lokaler och lokaler som kommunen hyr.
Ändringen är lokaler som kommunen hyr som ersätter uppföljningen
för äldreboende. Syftet är att ha en samlad bild av de förhyrningar
mellan som Karlskrona kommun (ägaren) gör hos AB Karlskronahem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
173, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa ägardirektiv och bolagsordning samt
2. att ägardirektivet och bolagsordningen ska överlämnas på extra
stämma i AB Karlskronahem efter Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

25 augusti 2011

Affärsverken
Moderbolaget
Ekonomienheten
Akten

13

2011.352.107

§ 126
Ändring ägardirektiv för Affärsverken Karlskrona AB avseende
skärgårdstrafik
Affärsverken driver bla affärsområdet skärgårdstrafik. Verksamheten
inom affärsområdet består dels av trafik som utförs på uppdrag av
Blekingetrafiken och dels av turisttrafik. Affärsområdet omsätter ca 10
mkr och har ett prognostiserat resultat om +0,2 mkr för år 2011.
Genom att förlänga turismsäsongen och därigenom få
besöksnäringen att växa i Karlskrona finns behov av att utökad
skärgårdstrafik. Behovet av utökad trafik avser maj och september
månad.
Förslaget är att prova om det finns underlag för förlängd säsong
under september 2011 samt maj och september för åren 2012, 2013
och 2014.
Det finns en risk inledningsvis att intäkterna blir lägre än kostnaderna
för de förlängda säsongerna. Affärsverken har ett resultatkrav enligt
ägardirektiven på 5% på bolagets totala omsättning. Förslaget är att
affärsområde skärgårdstrafik undantas från det generella
resultatkravet och att resultatkravet för affärsområdet istället blir
nollresultat för åren 2011 tom 2014 (ackumulerat resultat).
Kostnaderna för de extra turerna beräknas till ca 120 tkr för år 2011
och ca 400 tkr/ år för åren 2012-2014. För att uppnå ett nollresultat
behövs ca 10 resenärer per tur. Förlängningen av säsongerna medför
inga extra investeringar hos Affärsverken.
Utformningen av den utökade skärgårdstrafiken ska tas fram i samråd
med turismbyrån. Marknadsföring av den utökade skärgårdstrafiken
ansvarar turistbyrån för.
Avtalet med Blekingetrafiken ger möjlighet till den föreslagna utökade
trafiken och att Affärsverken utför den i egen regi.

Forts

25 augusti 2011
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§ 126
Ändring ägardirektiv för Affärsverken Karlskrona AB avseende
skärgårdstrafik
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
174, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att göra tillägg till resultatkravet i ägardirektivet för Affärsverken AB
med” med undantag för affärsområde skärgårdstrafik där
resultatkravet ska vara nollresultat för åren 2011 tom 2014.” samt
2. att ägardirektivet ska överlämnas på extra stämma i Affärsverken
Karlskrona AB efter Kommunfullmäktiges beslut.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

25 augusti 2011

Kommuninvest
Finanschef
Ekonomienheten
Akten

15

2011.215.107

§ 127
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid
stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat
regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett
garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat.
Regressavtalets lydelse framgår av upprättad bilaga; avtal om
regress m.m, och garantiavtalets lydelse framgår av upprättad bilaga;
Kommunernas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.
Karlskrona kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening år 1994. Kommuninvest skapades utifrån grundidén att
tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för
sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har
föreningen 262 medlemmar.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och
kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga
kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för
Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett
medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att
medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga
förpliktelser.
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering
ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut.
Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål
om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden
lämnas i förväg.
Forts

25 augusti 2011
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§ 127 forts
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre
betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika
typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska
riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt
likviditetsförvaltningen.
Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att
Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande
likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och
kreditvärderingsföretag.
Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de
krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya
avtalen. Därigenom tillförsäkras att
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt
även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat
medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag
innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.
Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya
avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör
medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid.
Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts
av utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har
presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits
under våren 2011.
Ett förtydligat regressavtal
Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes
ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare
skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till
det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den
närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas
gentemot en medlem.
Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av
upplåningen som ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla
medlemmar.
Forts
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§ 127 forts
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
Ansvaret står i relation till medlemmens andel av
föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen
som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar
ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av
Kommuninvests totala utlåning.
Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande
motpartsexponeringar i derivat
För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder
Kommuninvest sig av derivat – ett slags försäkringsinstrument. De
vanligaste derivaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på
räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en
skuld eller en fordran på sin motpart.
Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin
motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar
Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att
motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte
motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära att
medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet.
I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är
ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt
för alla medlemmar när det gäller förfinansieringen (derivat kopplade
till den del av upplåningen som ännu ej är utlånad). Ansvaret utgörs
av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital.
När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de
medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till
medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning.
Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat
regleras idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför
att utmönstras ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande.
Kommuninvests skyddssystem
Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella
förluster.
Forts
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§ 127 forts
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
Som kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten
inom ramen för de krav som samhället uppställt i den finansiella
lagstiftningen och genom Finansinspektionens normering.
Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen
på risk. Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som
innebär att risknivån överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande
för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen. Riskerna i
verksamheten ska minimeras och den totala risknivån får inte
äventyra Kommuninvests finansiella situation.
Den grundläggande principen för Kommuninvests riskhantering är att
villkoren för upplåning och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara
likvärdiga. Syftet är att minimera eller eliminera de risker som uppstår
i verksamheten. Kommuninvests regler och processer har utformats
för att säkerställa en systematisk och trygg riskhantering.
Bolagsstyrelsen har det övergripande ansvaret för riskexponering och
hantering av risker samt beslutar om bolagets övergripande riskpolicy
och instruktioner för finansverksamheten.
Kommuninvest ställer höga krav på motparterna. Placeringar av ännu
inte utlånat kapital sker i första hand i värdepapper utfärdade av
stater, statligt garanterade finansiella institutioner med hög
kreditvärdighet, banker med hög kreditvärdighet eller i form av
säkerställda obligationer.
Motpartsriskerna vid användning av derivat begränsas genom att
kontrakt ingås med motparter med hög kreditvärdighet. Motpartens
kreditbetyg är avgörande för vad Kommuninvest är beredd att
acceptera när det gäller derivatens löptid, struktur och tillåten
riskexponering. För att begränsa risker och exponeringar som
uppkommer på grund av värdeförändringar i derivat, ingår
Kommuninvest säkerhetsavtal med motparterna. Dessa ger
Kommuninvest en rätt att under vissa förutsättningar kräva, men
också en skyldighet att ställa, säkerheter.
Forts
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§ 127 forts
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvests kapitalbas uppgick den 31 december 2010 till cirka
944 miljoner kr. Det utgör den primära ekonomiska bufferten om
något negativt händer. Under november 2010 har Kommuninvest
stärkt kapitalbasen med 1 miljard kr genom ett förlagslån från
medlemmarna. Syftet med en större kapitalbas är att öka förmågan
att hantera allvarliga störningar.
Medlemmarna har i ägardirektiv angivit att den utökade kapitalbas
som blir följden av det eviga förlagslånet, inte får användas för att öka
Kommuninvests totala risknivå.
De tillgångar som ingår i Kommuninvests verksamhet påverkar
medlemsansvaret. Tillgångarna utgörs primärt av utlånade medel
samt placeringar av likviditeten. I en situation där medlemsansvaret
skulle bli aktuellt, kan Kommuninvest sälja tillgångarna och använda
deras värde för att återbetala genomförd upplåning. Därigenom
minskas det totala medlemsansvaret.
Övrigt
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya
avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i
Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har
gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett
ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar
från Kommuninvest.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
174, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att med Kommuninvest ekonomisk förening och
medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB
ingå nytt regressavtal,
2. att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal,
benämnt ”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993,
3. att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande
Karlskrona kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s
motpartsexponeringar avseende derivat,
Forts
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§ 127 forts
Tydligt Medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening
4. att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och
ekonomichef i förening att underteckna ovan angivna avtal för
Karlskrona kommuns räkning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2011.296.709

§ 128
Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun
Med föreliggande dokument redovisas uppdraget att formulera ett
Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun, den verksamhet som idag utgör
handikappnämndens ansvarsområde enligt reglemente.
Syftet med Framtidsprogrammet är att redovisa en strategi som ska
ligga till grund för planeringen av verksamheten både i en nära och i
en längre framtid. Det finns en ambition och tanke bakom innehållet i
Framtidsprogrammet som ska tydliggöras av beslut i
handikappnämnden och i kommunfullmäktige i Karlskrona kommun.
Medborgardialog
Framtidsprogrammet är resultatet av en process där den röda tråden
är dialogen som förts i framtidsgruppen mellan den politiska
nämndens företrädare och representanterna från ett antal
brukarorganisationer och särskilt inbjudna
sakkunniga. En annan viktigt utgångspunkt är de tre stora
brukarundersökningar som genomförts under föregående
mandatperiod inom huvudområdena särskilt boende och daglig
verksamhet, socialpsykiatri respektive personlig assistans.
Från handikapp till …. IPF?
Med ett Framtidsprogram är det rätt tidpunkt för nämnden att besluta
om ett nytt namn som ansluter till Socialstyrelsens rekommendation –
men som framför allt lyfter fram det faktum att handikappbegreppet
måste betraktas som förlegat och att det är stöd och service till den
enskilde som är i nämndens uppdrag enligt LSS.
IPF = Insatser till personer med funktionsnedsättning – ett möjligt
alternativ?
Framtidsprogrammets idé
Framtidsprogrammet vill öppna upp för ett nytt sätt att tänka kring
stödet till personer med funktionsnedsättning i Karlskrona kommun.
Det ska vara alla verksamheters ansvar att arbeta för de generella
lösningar som behövs för att personer med funktionsnedsättning ska
kunna Leva som andra.
Det är handikappnämndens ansvar att komplettera med ett individuellt
utformat stöd och insatser när det övriga inte är tillräckligt för att den
enskilde ska uppleva full delaktighet och jämlikhet. Forts
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§ 128 forts
Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun
Framtidsprogrammets idé kan också uttryckas som Empowerment –
den enskildes makt över sitt liv!
Det nationella uppdraget.
Framtidsprogrammet bottnar i FN:s konvention för rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och de nationella målen för
funktionshinderpolitiken. Det är en viktig markör när
Framtidsprogrammet med föreliggande beslut blir det
strategiska dokumentet för funktionshinderfrågorna i Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
176, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att anta Framtidsprogrammet som strategiskt dokument för
funktionshinderfrågorna i Karlskrona kommun.
Karin Månsson (FP) och Christina Mattisson (S) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2010.337.041

§ 129
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag
I Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda finns en regel om hur barntillsynskostnader skall
ersättas. Ersättning skall betalas för skäliga kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj. Barnet får enligt regeln inte ha fyllt 10 år
under kalenderåret och ej heller vara inskriven i den kommunala
barnomsorgen. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen
familjemedlem eller av närstående.
Ersättning betalas högst med det belopp som fullmäktige årligen
fastställer i särskild beloppsbilaga till regelverket. Ersättningen utgör
idag motsvarande belopp som utgår till kommunens anställda
dagbarnvårdare. Detta framgår av ”Bestämmelser om ersättning till
Karlskona kommuns förtroendevalda § 12.
Synpunkter
Barnomsorg kan behöva köpas av annan anordnare i de fall då den
kommunala barnomsorgen inte täcker lägre åldrar, kan möta behovet
av omsorg kvällstid eller då barnomsorg i övrigt inte behövs.
Förtroendevalda med barn har också framfört synpunkter på att de
ersättningsnivåer som finns i kommunens regler inte är tillräckliga. De
täcker inte de kostnader som uppstår när barnomsorg måste köpas
av annan anordnare än Karlskrona kommun.
För att föräldrar med barn i högre grad skall kunna inneha uppdrag
och delta i sammanträden bör nuvarande beloppsbilaga justeras så
att barntillsynen ersätts med högre belopp. Därmed kan föräldrar med
barn på få bättre möjligheter att delta i sammanträden eller
motsvarande.
För att på ett rimligt sätt täcka de kostnader som uppstår för att köpa
barnomsorg från en annan anordnare än kommunen behöver
ersättningen för tillsyn höjas till ett tak om max 300 kr/timme. Detta
utbetalas endast om den förtroendevalde redovisar sina kostnader
och styrker dessa med kvitto. Det är rimligt att göra denna förändring
från den 2011-01-01 då övriga förändringar i ersättningar till
förtroendevalda gjordes.
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§ 129 forts
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
179, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att barntillsynskostnader som uppstår i direkt samband med
deltagande i sammanträden ersätts med maximalt 300 kr per timme
2. att ersättning endast sker efter det att kostnader redovisats och
styrkts med kvitto
3. att förändringen av ersättningsnivån skall gälla från 2011-01-01,
samt
4. att nuvarande regler i övrigt för barntillsynskostnader gäller
fortsättningsvis.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) och Anna Ekström (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Persson (C) yttrar sig.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag på att
sats 1,2 och 4, samt yrkar avslag på att-sats 3, samt yrkar att
förändringen av ersättningsnivån ska gälla från 2011-09-01, samt att
arvodesberedningen får i uppdrag att se över om inte anordnare av
den köpta barnomsorgen skall inneha F-skattesedel.
Gerthie Olsson (S) yrkar bifall till Patrik Hanssons ändringsyrkande
och tilläggsyrkande.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Patrik Hanssons
ändringsyrkande och tilläggsyrkande, samt yrkar att
arvodesberedningen får i uppdrag att se över texten i
bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda avseende den
kommunala barnomsorgen.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Sara Högelius (V) yttrar sig.
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§ 129 forts
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 3 mot Patriks Hanssons ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Patrik
Hansson förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster och 37 nej-röster och 1
frånvarande. Ordförande avger sin utslagsröst till förmån för
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Fullmäktige bifaller därefter Patrik Hanssons och Christopher
Larssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att barntillsynskostnader som uppstår i direkt samband med
deltagande i sammanträden ersätts med maximalt 300 kr per timme
2. att ersättning endast sker efter det att kostnader redovisats och
styrkts med kvitto
3. att förändringen av ersättningsnivån skall gälla från 2011-01-01,
4. att nuvarande regler i övrigt för barntillsynskostnader gäller
fortsättningsvis.
5. att arvodesberedningen får i uppdrag att se över texten i
bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda avseende den
kommunala barnomsorgen, samt
6. att arvodesberedningen får i uppdrag att se över texten i
bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda avseende den
kommunala barnomsorgen.
____
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2010.270.312

§ 130
Svar på motion om utbyggnad av gång- och cykelväg del av
Mjöviksvägen i Nättraby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 april 2010 §
52 av Peter Christensen (FP). Förslaget är att Karlskrona kommun
agerar skyndsamt med tillkomst av gång och cykelväg längs
Mjöviksvägen, sträckan mellan Orredalsvägen och Parkvägen.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, 70 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att den i medborgarförslaget
föreslagna gc-vägen berör allmän väg med staten (Trafikverket) som
huvudman. Prioritering och fördelning av medel till mindre
väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region Blekinge i den
regionala transportplanen där den fösta delen avser perioden 20102012.
Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och
föreslagit vilka objekt som bör prioriteras.
Nämnden föreslår att kommunen i sin prioritering i samband
med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen
prövar detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
180, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
Björn Gustavsson (MP) och Mats Lindbom (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

25 augusti 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

27

2010.516.820

§ 131
Svar på motion bygg vidare på Rosenholm.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2010
§ 144 av Mats Johansson (S). Förslaget är att Karlskrona kommun
Tar fram en långsiktigt utvecklingsprogram för anläggningarna och
området Rosenholm, samt att Karlskrona kommunomgående tar
initiativ för att rusta upp den ovan nämnda vägen och att anordna väg
belysning på den samma mellan Backabo och Rosenholm.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 21 juli 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för utvecklingen av
Arenaområdet. Visionen är att ”Karlskrona ska vara ledande inom
idrott, hälsa, evenemang och turism i Östersjöområdet inom 10 år –
navet är Telenor Arena Rosenholm”
Sedan hösten 2009 har det funnits ett ”kommuninternt” utvecklingsråd
för förbättrad samverkan mellan förvaltningar och bolag. Rådet har
bl.a. samverkat med tekniska förvaltningen kring trafiksituationen, följt
handläggningen av bullersituationen, diskuterat förbättringar av
befintliga anläggningar, undersökt möjligheten till förbättrad
matsituation för skolelever m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid flera tillfällen haft uppe
frågan om utvecklingen av Arenaområdet. I april i år bjöd kommunen
in representanter för föreningar och företag till ett seminarium
tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott om en mer
långsiktig utveckling av Arenaområdet. Ett 40-tal personer
diskuterade Arenans framtida utvecklingsmöjligheter och många idéer
och tankar väcktes.
Behov finns av en långsiktig plan för utveckling av Arenaområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått förslag om ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med övriga
aktörer ta fram förslag på en långsiktig utvecklingsplan för
Arenaområdet till kommunstyrelse senast i december 2011.
I en långsiktig plan för området bör även frågan om vägarna till
området ingå.
Forts
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§ 131 forts
Svar på motion bygg vidare på Rosenholm.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
181, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Christina Mattisson (S) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan-Anders Lindfors (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2007.614.512

§ 132
Svar på medborgarförslag om cykelbana Hasslö-Almö-E22an.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28-29
november 2007 § 172 av Pamela Erlandsson. Förslaget är en
cykelbana på Hasslö-Almö-E22an.
Teniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 63 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att vägar med staten
(Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning
av medel till mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av
Region Blekinge i den regionala transportplanen där den fösta delen
avser perioden 2010-2012. Kommunen har i samband därmed yttrat
sig över planen och föreslagit vilka objekt som bör prioriteras.
En tidigare motion med ungefär samma innehåll har tidigare
behandlats av kommunfullmäktige den 24 september 2009. Dnr
2007.190.312. De i motionen och medborgarförslaget föreslagna
cykelvägarna ej kunnat prioriteras före andra angelägna objekt i
ovannämnda transportplan.
Nämnden föreslår att kommunen i samband med nästa
planeringsomgång av den regionala transportplanen i sin prioritering
prövar detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
182, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2009.274.312

§ 133
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs
Torhamnsvägen till Hallarums badplats
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23
april 2009 § 81 av Erik Mejer. Förslaget är att skapa en gång- och
cykelväg längs Torhamnsvägen till Hallarums badplats för att öka
säkerheten mellan samhället och havet samt förbättra tillgängligheten.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 62 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att den i medborgarförslaget
föreslagna gc-vägen berör allmän väg med staten
(Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning av medel till
mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region Blekinge
i den regionala transportplanen där den första delen avser perioden
2010-2012.
Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och
föreslagit vilka objekt som bör prioriteras.
Nämnden föreslår att kommunen i sin prioritering i samband
med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen
prövar detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
183, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2010.115.312

§ 134
Svar på medborgarförslag om ny gångbro över Lyckebyån.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
mars 2010 § 27 av Carl Carlsson. Förslaget är en gångbro över
Lyckebyån.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 68 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att bygga en ny gångbro i
föreslaget läge bedöms var tveksamt med hänsyn till markintrång,
kostnader samt estetik. Den befintliga vägbron är enligt
kulturhistorisk bedömning klassad som en så kallad klass 1A-bro,
vilket innebär att den representerar en viss brobyggnadskonst och bör
därmed kunna prövas vara ett fornminne enligt fornminneslagen eller
byggnadsminne enligt lag om byggnadsminnen. Underhåll eller annan
åtgärd skall ske i samråd med kulturminnesvårdande myndighet.
Nämnden har som svar på en motion i liknande ärende (ny
gång/cykelbro över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen, (KS dnr 2010.198.312) tillstyrkt
motionen och föreslagit att man skall prioritera förslaget i kommande
planerings- och budgetarbete. Denna bro skulle därmed tillsammans
med gång/cykelbron över Lyckebyån vid
Stärkelsevägen/Egnahemsvägen vara alternativa vägar för
oskyddade trafikanter inom Lyckebyområdet. Denna motion
bordlades vid tekniska nämnden sammanträde 24 maj 2011 § 69.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
184, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

25 augusti 2011

Tekniska nämnden
Akten

32

2010.16.312

§ 135
Svar på medborgarförslag om förbättrad cykelbana vid
korsningen av infartsleden vid Skönstaviks camping.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
januari 2010 § 5 av Sven-Erik Samuelsson. Förslaget är en förbättrad
cykelbana vid korsningen av infartsleden vid Skönstaviks camping.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 64 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att föreslagen åtgärd i
medborgarförslaget är kostnadsmässig relativt billigt att
genomföra (ca 15 tkr) men innebär att man samtidigt tar bort en del
av de skyddande buskagen mot Skönstaviks camping och åtgärden
innebär endast att cykelvägen från Nättraby förkortas marginellt (ca
100 m). Nuvarande förhållanden bedöms därmed vara fullt
acceptabla.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
185, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

25 augusti 2011

Tekniska nämnden
Akten

33

2010.308.312

§ 136
Svar på medborgarförslag om handikappväg i backen på väg till
Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010 § 68 av Linnea Larsson. Förslaget är handikappväg i
backen på väg till Hässlegården.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 61 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att i samband med att
bostadsområdena Spandelstorp och Hässlegården
exploaterades för bostäder på 1970-talet anlades gc-vägarna mellan
områdena där de av både ekonomiska och praktiska skäl bedömdes
vara möjliga att utföra.
Att bygga en ny handikappvänlig förbindelseväg mellan angivna
bostadsområden, som anges i medborgarförslaget, är inte ekonomiskt
försvarbart. Med befintliga nivåförhållanden och för att uppfylla
handikappnormen blir en sådan handikappanpassad gc-väg relativt
lång och gör stort intrång i befintlig natur. Om detta bedömts vara
realistiskt, vid tiden för områdenas exploatering, hade dessa
handikappanpassade gc-vägar sannolikt varit genomförda.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
186, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

25 augusti 2011

Tekniska nämnden
Akten

34

2010.524.311

§ 137
Svar på medborgarförslag om att vägarbeten delas upp så att
alla inte är samtidigt.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
november 2010 § 176 av Emma Nilsson. Förslaget är vägarbeten
inom kommunen delas upp så att alla sker samtidigt.
Tekniska nämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 66 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att Rv 28 mellan Rödeby och
Trossö har olika huvudmän. På delen Rödeby –Vedeby är staten d v
s Trafikverket (f d Vägverket) huvudman.
Övrig väg sträcka söderut till Trossö är kommunal väg.
På den statliga vägdelen pågår sedan en tid tillbaka
ombyggnadsarbeten i syfte att förbättra framkomligheten och öka
trafiksäkerheten. Tidplan för dessa arbeten kan kommunen inte
påverka.
På det kommunala vägnätet (Österleden, delen Vedeby – Centrum)
utfördes under 2010 planerade och akuta underhållsåtgärder i form av
renovering av broar och asfalteringsarbeten. Att senarelägga dessa
arbeten på grund av Trafikverkets investeringsprojekt enligt ovan
hade inte varit lämpligt med hänvisning till både kapitalförstöring och
trafiksäkerhet.
Att utföra ovanstående arbeten under semesterperioden är inte
möjligt då även bygg- och anläggningspersonal har semestrar och
asfaltleverantörer m fl har stängt under byggsemesterperioden.
Förslag om etappindelning innebär bara att tiden för trafikstörningar
förlängs ytterligare.
Trafikstörningar i samband med arbeten på väg går inte alltid att
undvika, men tekniska förvaltningens ambition är att minimera dessa
så långt det är möjligt, men kan inte heller alltid påverka andra
aktörers arbeten inom vägområden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
187, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

25 augusti 2011

Kulturnämnden
Akten

35

2011.45.880

§ 138
Svar på medborgarförslag om ny biblioteksbyggnad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011 § 4 av Karl-Eric Thoredsson. Förslaget är behålla den
gamla biblioteksbyggnaden och anpassa den för vuxna och äldre,
samt att bygga ett nytt ungdomsbibliotek i eller vid Strandgården.
Kulturnämnden har i beslut den 24 maj 2011, § 66 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att tanken är intressant men
fullmäktige har beslutat att placering av ett nytt bibliotek ska bli på
Pottholmen/Kungsplan samt att det ska bli en anläggning för
både barn och vuxna. Detta är inlagt i kommunens översiktsplan som
är det mest tongivande dokumentet för kommunens utveckling en
lång tid framöver.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 9 augusti 2011 §
188, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 oktober 2011
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20
oktober 2011.
§ 139 Utbildning om kommunal revision.
§ 140 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 141 Kommunala val.
§ 142 Anmälningsärende.
§ 143 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 144 Inkomna interpellationer.
§ 145 Svar på interpellation om anställningsprövning.
§ 146 Policy och- riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 147 Avgifter Kulturskolan.
§ 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 149 Inriktningsbeslut avseende den regionala kollektivtrafikmyndighetens
övertagande av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken.
§ 150 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2011.
§ 151 Miljöbokslut 2010.
§ 152 UBC Sports Commission.
§ 153 Svar på medborgarförslag om att öppna spårvagnstunneln under Trossö för
biltrafik.
§ 154 Svar på medborgarförslag om att göra vägen bredare på Trombgatan i Södra
Hässlegården för biltrafik.
§ 155 Svar på medborgarförslag om hängbro från Dragsö till Högaholm, Högaholm
till Kålö, träbro vidare till Långö.
§ 156 Svar på medborgarförslag om att göra Karlskrona kommuns politiker
papperslösa
§ 157 Svar på medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ energi i
Bubbetorp.
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§ 158 Svar på medborgarförslag om att Affärsverken ska leverera sk. svart fiber till
företagare inom Karlskrona kommun.
§ 159 Svar på medborgarförslag om att förbättra sopstationen på Trossö.
§ 160 Svar på medborgarförslag om att rusta upp/ bygga ut simhallen i Karlskrona
centrum till ett äventyrsbad.
§ 161 Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
___
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 20 oktober 2011, kl 13.30-18.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

3

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S) kl13.30-16.45 §§ 139- del av
148
Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson(S) kl kl14.10-18.30 §§ 140-169
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S) kl13.30-16.25 §§ 139- del av 148
Gerthie Olsson (S) kl13.30-16.25 §§ 139- del av 148
Eva- Marie Malmgren (S) kl13.30-17.40 §§ 139- del av
148
Lars Hildingsson (S) kl13.30-17.15 §§ 139- del av 148
Eva Strömqvist (S) kl13.30-17.25 §§ 139- del av 148
Oscar Dyberg (S)
Jeanette Peterson (S) kl13.30-18.00 §§ 139- del av
148
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S) kl13.30-17.55 §§ 139- del av 148
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Camilla Brunsberg (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl13.30-18.05 §§ 139- del
av 148
Jan Lennartsson (M) kl14.10-18.30 §§ 140-169
Ann-Louise Trulsson (-) kl13.30-17.35 §§ 139- del av
148
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M) kl13.30-17.30 §§ 139- del av 148
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M) kl13.30-18.25 §§ 139-148
Ola Svensson (SD)
Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD) kl13.30-17.40 §§ 139- del av 148
Nils Johansson (SD) kl13.30-17.05 §§ 139- del av 148
Christopher Larsson (SD)
Rose-Marie Larsson (SD) kl13.30-17.10 §§ 139- del av
148
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Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP) kl13.30-17.00 §§ 139- del av 148
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP) kl13.30-16.45 §§ 139- del av
148
Ulf Hansson (V)
Sara Högelius (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

John-Erik Danerklint (S) kl 13.30-14.10 § 139
Bo Svensson (S)
Nusreta Kuranovic-Nilsson (S)
Eva-Britt Dahlström (S) kl13.30-16.45 §§ 139- del av
148
Anders Persson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Lotta Holgersson (S) kl13.30-17.55 §§ 139- del av 148
Sven Wallfors (M) kl13.30-17.05 §§ 139- del av 148
Anders Ovander (M) kl 13.30-14.10 § 139
Bengt Fröberg (M)
Ann-Marie Branje (M)
Birgitta Gamelius (M)
Simon Gruvström (SD)
Alf Stålborg (SD) kl13.30-17.35 §§ 139- del av 148
José Espinoza (MP) kl13.30-17.05 §§ 139- del av 148
Günter Dessin (V) kl13.30-17.25 §§ 139- del av 148
Daniel Jusinski (KD) kl13.30-17.45 §§ 139- del av 148
Sandra Bengtsson (S) kl 18.20-18.30 § 149-161
Ingrid Trossmark (S) kl 18.20-18.30 § 149-161
Ronnie Nilsson (M) kl 18.20-18.30 § 149-161
Marianne Nordin (M) kl 18.20-18.30 § 149-161

Närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (S) kl 14.10-18.30 §§ 140-169
Ingrid Trossmark (S) kl 13.30-18.20 §§ 139-148
Sandra Bengtsson (S) kl 13.30-18.20 §§ 139-148
Ali Abuisefan (S)
Mats Fagerlund (S)
Anders Ovander (M) kl14.10-17.50 §§ 140-del av 148
Ronnie Nilsson (M) kl 13.30-18.20 §§ 139-148
Marianne Nordin (M) kl 13.30-18.20 §§ 139-148
Jan Hagberg (M)
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Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C) kl13.30-17.15 §§ 139- del av
148
Tjänstemän

kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Henrik Larsen (M) och Claes-Urban Persson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Torsdagen den 3 november 2011, kl.12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 139-161
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Henrik Larsen

Justeringsledamot………………………………………………
Claes- Urban Persson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 november 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 139
Utbildning i kommunal revision.
Vice ordförande Sven-Otto Ullnér (M) kommunrevisionen och Thomas
Almqvist från Ernst & Young ger kommunfullmäktiges ledamöter och
ersättare utbildning i kommunal revision.
________

20 oktober 2011

Kommunala uppdrag
Akten

8

2011.27.102

§ 140
Avsägelser av kommunala uppdrag
Håkan Lagergren (MP) har i skrivelse daterad 13 september 2011
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Viktor Andersson (M) har i skrivelse daterad 11 oktober 2011 avsagt
sig uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Faraj Abuiseifan (S) har i skrivelse daterad 29 september 2011 avsagt
sig uppdraget som vice ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.
Lena Ryge (S) har i skrivelse daterad 1 oktober 2011 avsagt sig
uppdraget som 2:e vice ordförande i handikappnämnden från och
med den 1 januari 2012.
Jan-Olof Petersson (FP) har i skrivelse daterad 6 oktober 2011 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunsamverkan Cura.
Eva Magnevall (S) har i skrivelse daterad 10 oktober 2011 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
Ann-Mari Sternulf (S) har i skrivelse daterad 11 oktober 2011 avsagt
sig uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Magnus Johansson (S) har i skrivelse daterad 14 oktober 2011
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Johan Hellström (MP) har i skrivelse daterad 17 oktober 2011 avsagt
sig uppdraget som representant i Littorina Folkhögskolas styrelse.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

20 oktober 2011

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2011.27.102

§ 141
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Idrotts- och fritidsnämnden
Vice ordförande Sandra Bizzozero (S) efter Faraj Abuiseifan.
Karlskronahem AB
Ersättare Elin Valtonen (S) efter Kicki Stamblad.
Ersättare Ivar Venster (S) efter Åke Svensson.
Kulturnämnden
Ledamot Ann-Mari Sternulf (S) efter Eva Magnevall.
Utbildningsnämnden
Ersättare Inger Persson (S) efter Bo Bergström.
Ersättare Marie Toresten (S) efter Ann-Mari Sternulf.
______
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Akterna

10

2011.258.042
2011.28.214
2011.196.041
2011.307.214
2010.624.214

§ 142
Anmälningsärende.
1. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge tertialbokslut
2011-08-31.
2. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-09, § 208 detaljplan för Tältet 1 mfl,
Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
3. Barn- och ungdomsnämnden 2011-08-31, § 93, budgetjustering 2011- förslag
till förändrade bidragsbelopp för 2011 för kommunal och fristående verksamhet.
4. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08, § 310 Förslag till detaljplan för
Dahlberg m m, del av kvarteret, trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
5. Miljö- och byggnadsnämnden 2011-09-08, § 309 Förslag till detaljplan för
Bakareboda 1:23 m fl, Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

20 oktober 2011

Akterna

11

2011.430.531
2011.431.870
2011.377.003
2011.481.312
2011.480.310
2011.492.622
2011.493.610
2011.495.460
2011.489.430

§ 143
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Motion om Citybussen- gör om gör bättre, av Anna Ekström (FP).
2. Medborgarförslag om att platsen för stadens första varv vid
Bryggarebergets västra del, får en mer uppmärksammad plats i
historien, av Lasse Larsson.
3. Medborgarförslag om konsumtion av alkohol på allmän plats, av
Johan Olofsson.
4. Medborgarförslag om att använda järnvägstunneln genom Trossö
som cykelväg, av Johan Ekman.
5. Medborgarförslag om att inrätta en rastplats för hundar i
anslutning till verksamheter vid Blå Port, Karlskrona, av Bengt
Winnow.
6. Motion om frukost i skolan, av Patrik Hansson (S) med flera.
7. Motion om skola utan hemläxor, av Patrik Hansson (S) med flera.
8. Motion om Aspös miljö och utveckling, av Gerthie Olsson (S)
9. Motion om att införa en köttfri dag i veckan i kommunens
verksamheter, av Åsa Gyberg Karlsson och Sara Högelius (V)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
___________

20 oktober 2011

Aktern

2011.478.020

§ 144
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till kommunalrådet Börje Dovstad (FP) om
anställningsprövning, av gruppledare Christina Mattisson (S).
__________
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Aktern

2011.478.020

§ 145
Svar på interpellation om anställningsprövning.
Interpellation den 6 oktober 2011 till kommunalrådet Börje Dovstad
från Christina Mattisson (S).
Börje Dovstad (FP) har den 19 oktober 2011 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Christina Mattisson (S), Börje Dovstad (FP) och
Sophia Ahlin (M).
__________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

14

2011.354.106

§ 146
Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
Nu gällande sponsringspolicy för Karlskrona kommun antogs av
kommunfullmäktige 1998. Policyn reglerar endast det förhållandet då
en extern part sponsrar kommunal verksamhet. Sponsring kan
emellertid gå i två riktningar och ett behov finns att uppdatera
regelverket till att även omfatta situationen med kommunen som
sponsor.
En arbetsgrupp med representanter för kommunlednings-, idrott- och
fritids-, kultur- , handikapp-, barn- och ungdoms-,
utbildningsförvaltningen samt bolagen och upphandlingsenheten har
tagit fram ett förslag till ny policy för sponsring att gälla för
kommunens samlade verksamhet. Policyn anger definitionen av
begreppet sponsring och syftet med sponsring och anger också de
grundläggande villkoren utifrån det externa regelverk ( bl a
objektivitetsprincipen, kommunallagen och LOU) som sätter upp
ramarna för sponsring i kommunal verksamhet. Policyn kompletteras
med riktlinjer för sponsring som ska utgöra ett stöd vid handläggning
av sponsringsansökningar eller förfaranden då kommunens
verksamheter sponsras och som närmare anger villkoren för
sponsring. Riktlinjerna innehåller också bestämmelser kring
arbetsordning, avtal och uppföljning i sponsringsärenden. Policyn och
riktlinjerna ska ses som en övergripande reglering som anger en
miniminivå där respektive nämnd och bolag vid behov kan anta mer
detaljerade riktlinjer anpassade för verksamheten.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade vid kommunstyrelsens
sammanträde den 9 augusti 2011,
§ 172, att lyfta ut ärendet. Förslaget till riktlinjer har därefter justerats
och förtydligats på följande punkter.
- Under rubrikerna Arbetsordning respektive Värdering och
samordning anges att ärenden där kommunen sponsrar extern part
ska kommuniceras med kommunledningsförvaltningens
informationsavdelning. För en ökad samordning av de kommunala
verksamheternas marknadsföringsinsatser genom sponsring ska i
beredningen samråd ske med informationsavdelningen. Forts
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§ 146 forts
Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
- Under rubriken Värdering och samordning har vidare förtydligats att
den bedömning man gör inför en sponsringsöverenskommelse
innehåller såväl etiska som ekonomiska överväganden.
-Skrivningen avseende kommunens logotyp har förtydligats.
Under rubriken Kommunens verksamheter som mottagare av
sponsring har
- punkt 2 rörande utformningen av kommunens motprestation skrivits
om och
- tillägg gjorts i vilket hänvisas till att all sponsring ska vara förenlig
med av kommunen fastställda policydokument, program och planer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 §
204, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa föreliggande dokument - Policy och tillhörande
riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet,
2. att policyn och riktlinjerna ska träda i kraft den 1 november 2011,
samt
3. att upphäva sponsringspolicy för Karlskrona kommun fastställd av
kommunfullmäktige i beslut den 28 maj 1998, § 92.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Kulturnämnden
Ekonomienheten
Akten
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2011.332.806

§ 147
Avgifter Kulturskolan.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 28 juni 2011, § 55 beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att höja avgiften till Kulturskolan med
50 kronor, utöver internindexuppräkning, per termin/elev från och med
vårterminen 2012.
Undervisningen på kulturskolan bedrivs årsvis, uppdelat på två
terminer/läsår. Varje deltagare betalar per termin för enskild
instrumentalundervisning, som solist eller i ensemble, samt
undervisning i dans, drama, bild eller kör.
Möjlighet ges att hyra instrument. System med syskonrabatt finns.
Avgiften idag är i en mellannivå med jämförbara kommuner.
För att kunna skapa ett manöverutrymme och på alla sätt kunna
arbeta konstruktivt med
att korta köerna, behövs alla justeringar som är möjliga för att föra
detta arbete framåt.
En del av detta innebär större omkostnader för till exempel
samverkan med andra aktörer,
material och hyreskostnader. Dessutom ställs allt högre krav vid
genomförande av konserter och olika arrangemang avseende
ljudkvalitet samt ljus och dekor.
Bedömningen är att en justering av avgiften mot en nivå, som
fortfarande blir att betrakta som en mellannivå, samt en rad andra
åtgärder möjliggör att skyndsamt skapa möjlighet för fler barn och
unga att delta i kulturskolans undervisning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 §
203, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att höja avgiften till Kulturskolan med 50 kronor, utöver
internindexuppräkning, per termin/elev från och med vårterminen
2012.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Ulf Hansson (V) och Christina Mattisson (S) yrkar
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 147 forts
Avgifter Kulturskolan.
Jan Lennartsson (M), Ola Svensson (SD), Sophia Ahlin (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP), Nicklas Platow (M), Björn Gustavsson (MP) och
Jan-Anders Lindfors (S) yttrar sig.
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på Patrik Hanssons
avslagsyrkande, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Patrik Hanssons och Ulf Hanssons avslagsyrkande och finner att
Kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Patrik
Hanssons avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster och 31 nej-röster och 2
frånvarande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Yvonne Sandberg Fries (S), Christina Mattisson (S), Jan-Anders
Lindfors (S), Lena Ryge (S), Peter Johansson (S), Elina Gustafsson
(S), Claes-Urban Persson (S), Helene Gustafsson (S), Patrik
Andersson (S), Gerthie Olsson (S), Eva-Marie Malmgren (S), Lars
Hildingsson (S), Eva Strömqvist (S), Oscar Dyberg (S), Jeanette
Pettersson (S), Magnus Johansson (S), Bo Svensson (S), Lisbeth
Bengtsson (S), Fredrik Wallin (S), Jonas Sandström (S), Patrik
Hansson (S), Eva Öman (S), Nusreta Kuranovic- Nilsson (S), EvaBritt Dahlström (S), Anders Persson (S), Ingrid Trossmark (S), Lotta
Holgersson (S), Linda Ekström (S), Ulf Hansson (V), Sara Högelius
(V) och Günter Dessin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att höja avgiften till Kulturskolan med 50 kronor, utöver
internindexuppräkning, per termin/elev från och med vårterminen
2012.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Revisionen
Akten

2011.193.041
2011.476.007

§ 148
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Sven-Otto Ullnér (M), 1:e vice ordförande i kommunrevisionen samt
Thomas Almqvist från Ernst & Young redogjorde för revisorernas
bedömning av delårsrapport januari – augusti 2011 med prognos
januari – december 2011.
Härmed överlämnas årets delårsrapport per den 31 augusti för
kommunen, och hela den samlade verksamheten jämte en
prognos för årets budgetutfall.
I samband med delårsrapporten ska, enligt direktiv från såväl
kommunfullmäktige som kommunstyrelsen, en avrapportering av
mål fastställda av kommunfullmäktige göras, samt förslag lämnas
till en eventuell förändring av dessa om nämnd efter vidtagna
åtgärder inte kan hålla beslutade ramar. I delårsrapporten görs
även en avrapportering av de av kommunfullmäktige särskilt
lämnade uppdragen.
Prognoserna från nämnderna utgår från att dessa fastställer
föreslagna åtgärder, alternativt tar beslut om andra åtgärder, som
ger minst samma effekt så att de av kommunfullmäktige
beslutade budgetramarna kan hållas.
Obalanser finns inte endast inom de kommunala nämnderna
utan även inom bolagskoncernen, och enligt det av
kommunfullmäktige beslutade dokumentet ”ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” har styrelserna där
samma krav på sig att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans.
Samtliga nämnder och styrelser påminns om att de av
kommunfullmäktige tilldelats såväl erforderliga ramar som givna
ansvar för sina olika verksamheter. Det är respektive nämnd eller
styrelse som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs
med de medel som finns till förfogande. I händelse att nämnd
styrelse skulle komma till slutsats att detta inte är möjligt är ska
det föreslås förslag på förändring av de av kommunfullmäktige
fastställda målen.
Forts
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§ 148 forts
Delårsrapport per den 31 augusti 2011
Socialnämnden har vid sitt september-sammanträde beträffande
delårsrapporten uttryckt ” Enligt Socialnämndens uppfattning är det
inte möjligt att göra ytterligare besparingar i verksamheten om det ska
vara möjligt att leva upp till lagstiftningens krav, nämndens ambitioner
i det förebyggande arbetet och nämndens målsättning att ge
människor i utsatta situationer stöd i ett tidigt skede. Om ytterligare
besparingar skall göras måste kommunfullmäktige ta ansvar för dessa
genom att förändra Socialnämndens mål.”
I uppdraget till de av kommunfullmäktige tillsatta facknämnderna
ligger att föreslå erforderliga behov av förändringar och hur
dessa i så fall ska se ut. Innan kommunfullmäktige kan pröva om
utökning av ramarna ska ske måste nämnden komma med
förslag på förändrade mål. Vidare så ska nämnden inkomma
med konsekvensbeskrivning av vad dess förändrade ambitioner
skulle leda till.
Vidare har nämnden tillskrivit kommunstyrelsen samt revisionen
om att det inte är möjligt att genomföra ytterligare besparingar
med hänvisning till lagstiftningen, samt att man meddelar
kommunstyrelsen att det är nödvändigt att socialnämnden ges
förstärkningar utöver beslutad ram för att nämnden ska få
realistiska förutsättningar att kunna hålla en budget i balans
2012.
Kommunfullmäktige fastställde budget 2012 i juni månad, och de
ramar som nämnderna har tilldelats har nämnderna att förhålla
sig till.
Den nu föreliggande prognosen pekar på ett helårsresultat för
kommunen om +29 mnkr, och då beaktat de avvikelser som finns
inom det ekonomiska biståndet. I Kommunstyrelsens tillsynsplikt
inför kommunfullmäktige åligger även att tillse att nämnder och
styrelser agerar på ett för kommunen bästa sätt. Den
prognostiserade avvikelsen kommer av allt att döma att uppgå till
ca 6 mnkr för det ekonomiska biståndet. Det är inte meningsfullt
för socialnämnden att göra destruktiva lösningar som ska kunna
hämta hem denna avvikelse, varför det föreslås att underskottet
ska kunna mötas av den positiva årsprognosen för kommunen.
Socialnämnden har fortfarande skyldighet att tillse att den
befarade avvikelsen blir så låg som möjligt för helåret. Nämnden
har således ett ansvar att ständigt ompröva nivåer, beslut mm,
för att minimera avvikelserna.
Forts
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§ 148 forts
Delårsrapport per den 31 augusti 2011
Det är därför med kommunfullmäktiges goda minne som det kan
finnas acceptans för en befarad avvikelse inom det ekonomiska
biståndet.
Tekniska nämnden har vid sin behandling bett att få ett särskilt
beslut angående redovisning av mål enligt god ekonomisk
hushållning. Detta är en del av delårsrapporten, och anses
därmed ingå i behandling av delårsrapporten som helhet.
Kruthusen Företagsfastigheter AB har i sitt ägardirektiv att
avkastningen ska vara 4% årligen av omsättningen, som uppgår till ca
58 mnkr. Detta skulle i så fall motsvara ett resultatkrav om 2,3 mnkr
för år 2011. Som en följd av den stora andelen hyreskontrakt
gentemot Blekinge Tekniska Högskola som är självkostnadsavtal
samt att terminalbyggnaden på Verkö avyttrats, så är möjligheterna
mycket begränsade att kunna uppnå avkastningskravet enligt
ägardirektivet. Företagets förslag är därför att detta sätts ned till 0.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011
§ 238 beslutat för egen del
1. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2011.
2. att Socialnämndens framställan avseende 2012 härmed anses
är besvarat, samt
3. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 §
238, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnderna skall därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå
förändringar för verksamhetens mål.
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som
prognostiserar ett negativt utfall för helår 2011, att vidta åtgärder
för att uppnå en ekonomi i balans och att dessa redovisas senast
i samband med uppföljning per den 30 oktober 2011.
3. att godkänna ovan beskrivna hantering av socialnämndens
befarade avvikelse, men samtidigt
Forts
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§ 148 forts
Delårsrapport per den 31 augusti 2011
4. att uppdra åt socialnämnden att återkomma med förslag på
förändrade mål
5. att bevilja Kruthusen företagsfastigheter AB avsteg från
resultatkravet i ägardirektivet år 2011, och att resultatkravet
istället ska vara lägst 0 kr, samt
6. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2011.
Yrkande
Christina Mattisson (S) Patrik Hansson (S), Jan-Olof Peterson
(FP), Lars Hildingsson (S), Magnus Johansson (S), Peter
Johansson (S), Jan-Åke Nordin (M), Eva Öman (S), Sofia
Bothorp, (MP), Lena Ryge (S), Jan-Anders Lindfors (S), Jonas
Sandström (S), Börje Dovstad (FP), Emma Swahn Nilsson (M),
Peter Johansson (S), Claes-Urban Persson (S), Tommy Olsson
(KD), Sara Högelius (V), Nicklas Platow (M) yttrar sig.
Mats Lindbom (C), Camilla Brunsberg (M) och Börje Dovstad
(FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______
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Region Blekinge
2011.399.107
Blekingetrafiken AB
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Landstinget Blekinge
Akten
§ 149
Beslut avseende den regionala kollektivtrafikmyndighetens
övertagande av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken
Den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft den 1 januari 2012. Lagen
innebär att regionala kollektivtrafikmyndigheter ska inrättas och att det
inte längre är möjligt att låta ett aktiebolag handha de
länstrafikansvarigas samtliga uppgifter. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska fatta de strategiska besluten om
kollektivtrafiken och är ansvarig för att upprätta och fastställa
regionala trafikförsörjningsprogram och besluta om allmän trafikplikt.
Myndigheten kan emellertid överlämna befogenheter till ett aktiebolag
att tillhandahålla kollektivtrafik som myndigheten beslutat ska ingå i
den allmänna trafikplikten
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2011, § 109, om ny
förbundsordning för Region Blekinge genom vilken Regionen ska
utgöra regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge.
Region Blekinge har tillsammans med Blekingetrafiken närmare utrett
den framtida rollen som regional kollektivtrafikmyndighet och
gränssnittet i förhållande till Blekingetrafikens mer operativa uppdrag
avseende kollektivtrafiken. Regionstyrelsen har i beslut den 7
september 2011 lämnat förslag till medlemmarna gällande den
regionala kollektivtrafikmyndighetens övertagande av
huvudmannaskapet för länets kollektivtrafik. Förslaget innebär att
kommunerna och Landstinget från den 1 januari 2012 till nominellt
belopp överlåter sina aktier i Blekingetrafiken AB till Region Blekinge.
Nu gällande konsortialavtal och trafikavtal mellan ägarna och
Blekingetrafiken AB föreslås vid aktieöverlåtelsen ersättas med ett
konsortialavtal mellan kommunerna, Landstinget och Region
Blekinge. Konsortialavtalet preciserar bl a Region Blekinges ansvar
för kollektivtrafiken och reglerar planeringsprocessen avseende
kollektivtrafiken. Vidare anges i avtalet principerna för
underskottstäckning som är desamma som tillämpas idag.
Kommunerna har ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten men
kan enligt nu gällande lagstiftning överlåta ansvaret till ett
länstrafikbolag.
Forts
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§ 149 forts
Beslut avseende den regionala kollektivtrafikmyndighetens
övertagande av huvudmannaskapet för kollektivtrafiken
Karlskrona kommun har liksom övriga kommuner i Blekinge överlåtit
detta ansvar till Blekingetrafiken AB. Enligt den nya lagen kan
myndighetsutövningen med tillståndsgivning för färdtjänst och
riksfärdtjänst inte längre utövas av ett aktiebolag.
Ansvaret för färdtjänsten och riksfärdtjänsten kan enligt den nya lagen
överlåtas till kollektivtrafikmyndigheten. Om kommunen önskar
överlåta detta ansvar till myndigheten måste beslut om överlåtelse
fattas under 2011. Regionstyrelsen föreslår att kommunerna säger
upp befintliga avtal med Blekingetrafiken gällande färdtjänst och
riksfärdtjänst och att beslut fattas om överlåtelse av ansvaret för
dessa trafikformer till kollektivtrafikmyndigheten.
Regionstyrelsen föreslår vidare medlemmarna att Region Blekinge får
i uppdrag att under 2012 ta fram förslag till plan för en eventuell
avbolagisering av Blekingetrafiken och att uppdra åt Blekingetrafiken
att underlätta för en övergång till förvaltningsform.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 §
227, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att från den 1 januari 2012 överföra Karlskrona kommuns samtliga
aktier i Blekingetrafiken AB till Region Blekinge (tillika regional
kollektivtrafikmyndighet) till nominellt belopp enligt villkor i
avräkningsnota
2. att ersätta trafikavtal och konsortialavtal avseende ägaruppdraget
och ägaråtagandet mellan ägarna och Blekingetrafiken AB med bilagt
konsortialavtal mellan länets kommuner och Landstinget Blekinge och
Region Blekinge att gälla fr o m 1 januari 2012
3. att säga upp Karlskrona kommuns avtal inom färdtjänst och
riksfärdtjänst med Blekingetrafiken AB och uppdra till
kollektivtrafikmyndigheten att verkställa kommunens uppgift som
huvudman för färdtjänst och riksfärdtjänst fr o m 1 januari 2012 dels i
form av beställningscentral dels i form av transporttjänster. Vidare att
överlåta samtliga uppgifter för handläggning av färdtjänst och
riksfärdtjänst inkl. myndighetsutövningen till kollektivtrafikmyndigheten
4. att uppdra åt Region Blekinge att i samverkan med medlemmarna,
under 2012, ta fram förslag till plan för en eventuell avbolagisering av
Blekingetrafiken AB samt att uppdra åt Blekingetrafiken AB att
underlätta för en övergång till förvaltningsform.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige
Akten
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2011.121.004

§ 150
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2011.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner och medborgarförslag: en motion eller ett
medborgarförslag bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad
som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 224,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att godkänna
balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Kommunfullmäktige
Akten
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2011.379.042

§ 151
Miljöbokslut för år 2010.
Kommunledningsförvaltningen, enheten för strategisk utveckling, har
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut. Bifogat
miljöbokslut för år 2010 redovisar bland annat de nyckeltal som
kommunen årligen levererar till Föreningen Sveriges Ekokommuner
där bland andra Karlskrona kommun är medlem. Dessutom innehåller
bokslutet annan relevant information om miljöarbetet i Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 225,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att godkänna miljöbokslutet för
år 2010.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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2011.380.102

§ 152
UBC Sports Commission
Sedan drygt 20 år tillbaka har av hävd Karlskrona kommun innehaft
uppdraget som vice ordförande i UBC (Union of Baltic Cities) Sports
Commission.
I samband med att skifte skett på posten som ordförande i idrotts- och
fritidsnämnden ska ersättare för Camilla Brunsberg utses.
Någon tydlig ordning för vem som ska inneha uppdraget i Karlskrona
saknas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 226,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som vice
ordförande eller annat politiskt uppdrag inom UBC Comission on
Sports ska utses av den nämnd som ansvarar för idrotts- och
fritidsfrågor i Karskrona.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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KS2010.89.311

§ 153
Svar på medborgarförslag om att öppna spårvagnstunneln under
Trossö för biltrafik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
mars 2010, § 27 av Mattias Arvmyren. Förslaget är att öppna
spårvganstunneln under Trossö för biltrafik.
Teniska nämnden har i beslut den 20 juni 2011, § 79 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att den gamla spårvägstunneln
under Stortorget ägs i nuläget av Fortifikationsverket
som tidigare erbjudit kommunen att överta ägandet av tunneln.
Då ett övertagande och nyttjande av tunneln innebär omfattande
ekonomiska åtagande (skrotning av berg mm) har kommunen ännu ej
förklarat sig villig att anta ”erbjudandet”. I en tidigare diskussion om
ägandefrågan redovisade statens representant ett examensarbete
med biltrafik genom tunneln, men bedömdes då av kommunen ej
ekonomiskt intressant att genomföra.
Nämnden anser att medborgarförslaget ej är ekonomiskt försvarbart
och löser inte trafikfrågorna på Trossö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 § 205,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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KS2010.307.311

§ 154
Svar på medborgarförslag om att göra vägen bredare på
Trombgatan i södra Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Amanda Gustavsson. Förslaget är att göra vägen
bredare på Trombgatan i södra Hässlegården.
Tekniska nämnden har i beslut den 20 juni2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att gatorna i södra Hässlegården
är utformade med den bredd som är möjlig och vanlig enligt gällande
detaljplan. Marken intill gatans båda sidor är tomtmark och ägs
därmed inte av kommunen. Den bredd gatan har idag är normalt för
så kallade villagator. För att kunna bredda gatan krävs en
detaljplaneändring och efterföljande marklösen, en åtgärd som är
både kostsam och onödig.
Snörika vintrar hör till ovanligheterna i denna del av landet och
därmed byggs inga extra gatubredder för uppläggning av snövallar
längs gatorna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 § 206,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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KS2010.517.312

§ 155
Svar på medborgarförslag om hängbro från Dragsö till
Högaholm, Högaholm till Kålö och träbro vidare till Långö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010, § 144 av Göran Alexandersson. Förslaget är en
hängbro från Dragsö till Högaholm, Högaholm till Kålö och träbro
vidare till Långö.
Tekniska nämnden har i beslut den 20 juni 2011, § 82 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att kommunfullmäktige har
tidigare behandlat liknande medborgarförslag
(KF den 26 februari 2009 § 47 och den 26 mars 2009 § 72). Det ena
förslaget omfattade totalt 13 broar till en kostnad av ca 200 -250 mnkr
och det andra förslaget omfattade två broar till en kostnad av 16 mnkr
exklusive kostnader för detaljplanearbete. Förslagen bedömdes då
inte ekonomiskt möjliga att genomföra.
De nu föreslagna broarna omfattar totalt tre broar varvid kostnaderna
kan bedömas till 16-22 mnkr exklusive detaljplanekostnader mm.
Tekniska förvaltningen bedömer att även det nu liggande
medborgarförslaget innebär höga genomförandekostnader (och
konsekvenser för till exempel berörda boende och campingen på
Dragsö). Förslaget är ändå intressant, inte bara som promenadstråk,
utan också som cykelstråk och borde kunna prövas mot andra
prioriterade investeringsobjekt i samband med kommande
budgetarbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 § 207,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

20 oktober 2011
Kommunfullmäktige
Akten

30

2011.89.009

§ 156
Svar på medborgarförslag om att göra Karlskrona kommuns
politiker pappperslösa
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011, § 21 av Filip Issal. Förslaget är att göra Karlskrona
kommuns politiker och administrativa personal ska göras papperslösa
genom att använda datorbaserade verktyg för hantering och
distribution av dokument samt att medel till detta söks från EUs
strukturfond.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att arbetet
med att styra mot en digitalisering av ärendehanteringen har pågått
under 2011 och från och med september kommer endast en
digitalärendehantering att accepteras inom
Kommunledningsförvaltningen och Serviceförvaltningen. Övriga
förvaltningar har kommit olika långt inom detta område, men planen
är att alla förvaltningar ska övergå till digital ärendehantering
efterhand.
Kommunstyrelsens allmänna utskott provar digitalärendehantering
från och med februari 2011 och en utvärdering är planerad i
september. Baserat på utfallet från utvärderingen kommer ett beslut
om utökad digital ärendehantering att tas under hösten.
Karlskrona kommun har en uppbyggd samverkan med Region
Blekinge vad gäller att söka medel från EU:s strukturfonder, bl.a. när
det gäller IT frågor. Karlskrona kommun har EU medel i projekten
Blekinge ICT I och II samt projektet Make IT Happen. Politiker är
generellt ingen målgrupp för EU:s strukturfonder så i detta ärende kan
inga strukturfondsmedel sökas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 229,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______

20 oktober 2011
Kommunfullmäktige
Akten

31

2011.208.455

§ 157
Svar på medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ
energi i Bubbetorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Ingemar Karlsson. Förslaget är att fortsatt
utbyggnad av alternativ energi i Bubbetorp.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat
yttrande och beslutsförslag, Affärsverken skriver att frågan om att
bränna sopor har aldrig varit aktuell för Affärsverken. Att använda
sig av begreppet sopor är direkt missvisande och leder tanken fel.
Sopor i Affärsverkens begreppsvärld är det som varken går att
återanvända eller återvinna och därför hamnar på deponi.
Affärsverkens ambition är glasklar, nämligen att så långt möjligt
bidra till återanvändning och återvinning av resurser och därmed
minimera det som går till slutlig deponi. Frågan om att elda UBF
(Utsorterade Brännbara Fraktioner) det som insamlas i den gröna
tunnan och som enligt gällande regler och Naturvårdverkets
rekommendationer ska eldas har undersökts. Därtill kommer att
sedan beslutet om att bygga kraftvärmeverket togs, har
utvecklingen gått framåt så att mjukplast i allt högre grad ska gå
tillbaka för återvinning. Diskussionen om bränsleval till etapp II på
Bubbetorp kommer att ske när Affärsverken återkommer till
kommunfullmäktige med begäran om investeringstillstånd för denna
etapp.
Vid framtagandet av detaljplanen för Bubbetorp fanns även förslag att
uppföra vindkraft för produktion av förnybar energi. Vid
sammanvägningen av möjlig byggnation, ställd mot miljövärden i
naturen, vann den senare varför vindkraft inte blev aktuell att uppföra
på denna plats.
När det gäller solen pågår för närvarnade en utredning inom bolaget
att sätta upp solceller på Bubbetorpsanläggningen i samband med
dess idrifttagning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 230,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

20 oktober 2011

Kommunfullmäktige
Akten

32

2011.292.534

§ 158
Svar på medborgarförslag om att leverera sk svart fiber till
företagare inom Karlskrona kommun för datakommunikation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni
2011, § 103 av Fredrik Danerklint. Förslaget är att leverera sk svart
fiber till företagare inom Karlskrona kommun för
datakommunikation.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag, Affärsverken skriver att man redan i dag hyr ut
svart fiber till företagare inom vårt stadsnät. Fastställd prislista finns
tillgänglig via vår kundservice för Stadsnätsfrågor. Förslagsställaren
har erhållit denna prislista direkt.
När det gäller operatörsrollen är det fritt att leverera sina tjänster i det
öppna stadsnätet efter att operatören tecknat samarbetsavtal med
oss.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 231,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

20 oktober 2011

Kommunfullmäktige
Akten

33

2011.178.455

§ 159
Svar på medborgarförslag om att förbättra sopstationen på
Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Miranda Bergström m fl. Förslaget är att förbättra
sopstationen på Trossö.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag, Affärsverken skriver att Affärsverken är
entreprenör åt FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) när det
gäller insamling av återvinningsmaterial. FTI är det organ som
bestämmer var och hur många stationer som ska finnas i en
kommun. Vi har tidigare konstaterat att det råder brist på stationer på
Trossö. Bolaget arbetar tillsammans med Karlskrona kommun för att
kunna erbjuda fler platser för avlämning av återvinningsmaterial.
I Affärsverkens ansvar ligger att tömma återvinningsbehållare med
viss frekvens samt att städa området runt stationerna med jämna
mellanrum. Bolaget kommer att, i dialog med FTI AB; påpeka vikten
av att få tömma behållarna med frekvent samt att tillse att städningen
sköts på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 232,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______

20 oktober 2011

Kommunfullmäktige
Akten

34

2011.165.822

§ 160
Svar på medborgarförslag om att rusta upp/bygga ut simhallen i
Karlskrona centrum till ett äventyrsbad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011, § 72 av Hanna Skogersson. Förslaget är att rusta
upp/bygga ut simhallen i Karlskrona centrum till ett äventyrsbad,
anpassat för både familjer med barn, ungdomar och äldre.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 70
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona
simhall och varmbadhus ligger på Trossö och är omgett av byggnader
samt Kungsplan. Kungsplan har tidigare varit centrum för
stadsbusstrafiken men håller i enlighet med översiktsplan 2030
på att gradvis frigöras från busstrafik då det finns planer på att bygga
ett bibliotek på platsen. Karlskrona varmbadhus finns i en K-märkt
byggnad som inte får förändras eller byggas ut. På grund av dessa
anledningar går det inte att bygga ut simhallen till de arealer som ett
äventyrsbad fordrar.
Vid tidigare tillfällen då idrotts- och fritidsnämnden behandlat
önskemål om äventyrsbad har kostnaden för att anlägga ett
äventyrsbad beräknats vara mellan 50-100 Mkr beroende på
utformning och byggförhållanden. Badet har sedan driftskostnader
på omkring 5 Mkr och uppåt. Intäkterna för badet beräknas inte
kunna möta driftskostnaderna.
I flera av de närliggande kommunerna finns äventyrsbad. Idrotts- och
fritidsnämnden hänvisar i detta fall till redan existerande
badanläggningar i kommunen samt till äventyrsbad i närliggande
kommuner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 234,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

20 oktober 2011

Kommunfullmäktige
Akten

35

2011.164.820

§ 161
Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011, § 72 av Agnes Ragnarson. Förslaget är att Förslaget är att
Karlskrona kommun ska anlägga ett spa någonstans
i kommunen, eventuellt vid Arena Rosenholm
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 69
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Kommunen
tillhandahåller grundläggande rekreations- och
fritidsmöjligheter till kommunmedborgarna. I varmbadhuset finns
förutom olika badmöjligheter också privata aktörer som
tillhandahåller massage och diverse skönhetsbehandlingar.
Rosenholmsområdet har ett tydligt idrottsperspektiv. Förutom
idrottsarenan Telenor Arena Karlskrona finns här också Blekinge
Health Arena som med sitt testlabb erbjuder tjänster till idrottare och
andra intresserade. Intill Health Arena finns möjligheter till floating
mm. Utveckling av verksamheten sker kontinuerligt.
Kommunen har enligt konkurrenslagstiftningen inte rätt att
konkurrera med det privata näringslivet. Av den anledningen är det
inte möjligt för kommunen att anlägga ett spa eller ett kommunalt
gym då det konkurrerar med privata aktörer inom områdena. Det är
upp till det privata näringslivet att anlägga ett spa inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 237,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 november 2011

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24
november 2011.
§ 162 Information av region Blekinges ordförande om en ny Sydsvensk storregion.
§ 163 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 164 Kommunala val.
§ 165 Anmälningsärende.
§ 166 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 167 Inkomna interpellationer.
§ 168 Svar på interpellation om ny skolenhet i Nättraby.
§ 169 Svar på interpellation om att de till skolan anvisade resurserna för 2012 är
tillräckliga för de av fullmäktige angivna målsättningar ska uppnås.
§ 170 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2011.
§ 171 Miljöbokslut 2010.
§ 172 UBC Sports Commission.
§ 173 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år 2012.
§ 174 Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom.
§ 175 Bildandet av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun.
§ 176 Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581)
§ 177 Förslag till taxor 2012.
§ 178 Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
§ 179 Ny parkeringsstrategi på Trossö.
§ 180 Förslag om revidering av marknadsplan 2012-2014, Blekingetrafiken, samt
avtal om justerat ägarbidrag.
§ 181 Allmän politisk sakdebatt om grundskolans framtid i Karlskrona.
§ 182 Svar på medborgarförslag om att öppna spårvagnstunneln under Trossö för
biltrafik.
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§ 183 Svar på medborgarförslag om att göra vägen bredare på Trombgatan i Södra
Hässlegården för biltrafik.
§ 184 Svar på medborgarförslag om hängbro från Dragsö till Högaholm, Högaholm
till Kålö, träbro vidare till Långö.
§ 185 Svar på medborgarförslag om att göra Karlskrona kommuns politiker
papperslösa
§ 186 Svar på medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ energi i
Bubbetorp.

§ 187 Svar på medborgarförslag om att Affärsverken ska leverera sk. svart fiber till
företagare inom Karlskrona kommun.
§ 188 Svar på medborgarförslag om att förbättra sopstationen på Trossö.
§ 189 Svar på medborgarförslag om att rusta upp/ bygga ut simhallen i Karlskrona
centrum till ett äventyrsbad.
§ 190 Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
§ 191 Svar på motion om mötestider i kommunfullmäktige och nämnderna.
§ 192 Svar på motion om drogtester i skolan.
§ 193 Svar på motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum.
§ 194 Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
idrottsplats.
§ 195 Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
§ 196 Svar på motion om Saltö bollplan.
§ 197 Svar på motion om FAS3.
§ 198 Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala
ordningsföreskrifter § 19 om hund.
§ 199 Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark i
centrala Karlskrona.
§ 200 Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på Arena
Rosenholm.
§ 201 Svar på medborgarförslag om att verkställa kommunfullmäktiges
beslut gällande ickedjurtestade produkter.
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§ 202 Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala föreskrifter
§ 18 om hund.
§ 203 Svar på medborgarförslag om gatubelysning på Augerumsvägen.
§ 204 Svar på medborgarförslag om utbyggnad av kaj vid Scandic hotell.
§ 205 Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Sturkö
§ 206 Svar på medborgarförslag om belysning i backen i skogen mellan
Hässlegården- Spandelstorp.
§ 207 Svar på medborgarförslag om fartkamera på Verkö.
§ 208 Svar på medborgarförslag om att göra om husvagnsparkeringen i
Hässlegården till hyrbar husvagnsplats
§ 209 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen längs Verkövägen
och anslutningen till den via Bengtsavägen.
§ 210 Svar på medborgarförslag om belysning på Fäjö.
§ 211 Svar på medborgarförslag om belysning i skogen utanför
Timjansgatan och Saffransgatan.
§ 212 Svar på medborgarförslag om förbättringsarbete på gång- och
cykelvägar vid badbryggan på Hasslö Sandvik.
§ 213 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten på Drottninggatan.
§ 214 Svar på medborgarförslag om äventyrsbad vid gamla ishallen.
§ 215 Svar på medborgarförslag om Sandhamns hamns framtida användning.
§ 216 Svar på medborgarförslag om promenadstråk med hantverksförsäljning i
Handelshamnen och väg mot Wämö.
___
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 november 2011, kl 08.30-18.30.
Lunch kl 12.10-13.30, ajournering kl 14.45-14.55

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

4

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S) kl 08.30-12.10 §§ 162-175
Jan-Anders Lindfors (S) kl 11.10-18.30 §§ 174- 216
Lena Ryge (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S) kl 08.30-17.00 §§ 162- del av § 181
Eva- Marie Malmgren (S) kl 08.30-16.55 §§ 162- del
av § 181
Lars Hildingsson (S) kl 08.30-18.20 §§ 162- del av §
181
Oscar Dyberg (S) kl 08.30-18.10 §§ 162- del av § 181
Jeanette Peterson (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) kl 08.30-12.10 §§ 162-175
Jonas Sandström (S) kl 08.30-18.05 §§ 162- del av §
181
Patrik Hansson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 08.30-12.10 §§ 162-175
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (S) kl 08.30-15.40 §§ 162-179
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S) kl 08.30-17.35 §§ 162- del av § 181
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 08.30-18.20 §§ 162- del
av § 181
Emma Swahn Nilsson (M) kl 08.30-16.35 §§ 162- del
av § 181
Jan Lennartsson (M) kl 08.30-16.30 §§ 162- del av §
181
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M) kl 08.30-17.45 §§ 162- del av §
181
Lars-Göran Forss (M) kl 08.30-17.45 §§ 162- del av §
181
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
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Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M) kl 08.30-16.30 §§ 162- del av §
181
Patrik Stjernlöf (M)
Ola Svensson (SD)
Per Björklund (SD) kl 08.30-15.40 §§ 162-179
Bruno Carlsson (SD) kl 08.30-16.50 §§ 162- del av §
181
Nils Johansson (SD) kl 08.30-17.30 §§ 162- del av §
181
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 10.30-18.30 §§ 169-216
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 08.30-17.00 §§ 162- del av §
181
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Maria Persson (C) kl 08.30-15.40 §§ 162-179
Ingmarie Söderblom (MP) kl 08.30-17.45 §§ 162- del
av § 181
Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 09.45-18.30 §§ 166-216
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Nusreta Kuranovic-Nilsson (S) kl 08.30-11.10, kl
13.30-18.30 § 162-173, 176-216
Håkan Eriksson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Bo Svensson (S) kl 08.30-15.40 §§ 162-179
Sandra Bengtsson (S)
Birgitta Möller (S)
Eva-Britt Dahlström (S) kl 08.30-16.10 §§ 162- del av
§ 181
Birgitta Gamelius (M)
Simon Gruvström (SD)
Alf Stålborg (SD) kl 08.30-16.30 §§ 162- del av § 181
Göte Henriksen (SD) kl 08.30-17.30 §§ 162- del av §
181
Kent Lewén (FP) kl 08.30-10.30 §§ 162-168
Mikael Andersson (FP) kl 08.30-17.20 §§ 162- del av §
181
Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-17.30 §§ 162- del av §
181
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Ulf Lundh (C)
José Espinoza (MP)
Günter Dessin (V) kl 08.30-09.45 §§ 162-165
Reine Svensson (V)
Daniel Jusinski (KD) kl 08.30-15.40 §§ 162-179
Anders Persson (S) kl 13.30-18.30 §§ 176-216
Ali Abuisefan (S) kl 13.30-18.30 §§ 176-216
Pernilla Persson (C) kl 15.40-18.30 §§ 180-216
Billy Åkerström (KD) kl 15.40- 16.50 §§ 180-del av §
181
Lotta Holgersson (S) ) kl 15.40-17.55 §§ 180- del av §
181
Åke Håkansson (S) ) kl 15.40-18.30 §§ 180-216
Närvarande ersättare

Anders Persson (S) kl 08.30-12.10 §§ 162-175
Ali Abuisefan (S) kl 08.30-12.10 §§ 162-175
Nusreta Kuranovic-Nilsson (S) kl 11.10-12.10 §§ 174175
Michael Ryge (S)
Lotta Holgersson (S) kl 08.30-15.40 §§ 162-179
Åke Håkansson (S) kl 08.30-15.40 §§ 162-179
Mats Fagerlund (S)
Ann-Marie Branje (M) kl 08.30-17.35 §§ 162- del av §
181
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M) kl 08.30-17.35 §§ 162- del av §
181
Jan Hagberg (M)
Pernilla Persson (C) kl 08.30-15.40 §§ 162-179
Ingela Abramsson (C)
Günter Dessin (V) kl 09.45-18.30 §§ 166-216
Billy Åkerström (KD) kl 08.30-15.40 §§ 162-179
Kent Lewén (FP) kl 10.30-18.30 §§ 169-216

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Patrik Stjernlöf (M) och Lena Ryge (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 7 decemeber 2011, kl.12.00

24 november 2011
Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 162-216
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Patrik Stjernlöf

Justeringsledamot………………………………………………
Lena Ryge
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 7 december 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 162
Information av Region Blekinges ordförande om en ny
Sydsvensk storregion.
Region Blekinges ordförande Mats Johansson ger
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare en information om en ny
Sydsvensk storregion.
________
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Kommunala uppdrag
Akten

2011.27.102

§ 163
Avsägelser av kommunala uppdrag
Sofia Ekhav Strömberg (MP) har i skrivelse daterad 10 november
2011 avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2011.27.102

§ 164
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Handikappnämnden
2: e vice ordförande Fredrik Wallin (S) efter Lena Ryge, från och med
den 1 januari 2012.
Ledamot Lena Ryge (S) efter Fredrik Wallin, från och med den 1
januari 2012.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ersättare Mats Löfdahl (M) efter Viktor Andersson.
Kommunstyrelsen
Ersättare Liten Evenbratt (S) efter Magnus Johansson.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Anders Lundberg (MP) efter Sofia Ekhav Strömberg.
Kommunsamverkan Cura (FD Vårdförbundet
Ersättare Gunilla Ekelöf (FP) efter Jan-Olof Petersson.
______
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Akterna

2011.532.007
2011.505.701
2011.214.106
2011.222.700

§ 165
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling.
2. Revisionerna i Vårdförbundet Blekinge, utlåtande avseende delårsrapport
2011.
3. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 11:45, ett nytt förslag till
arbetsordning för fullmäktige.
4. Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen från
socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

2011.500.512
2011.519.246
2011.525.315
2011.528.866
2011.536.050
2011.539.315
2011.547.019
2011.546.014

§ 166
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om hastighetsdämpande åtgärder på
Kungsmarksvägen, av Ingemar Karlsson.
2. Medborgarförslag om namnsättning av mötesplats/torg, av
Annicka Frisell.
3. Medborgarförslag om att göra om järnvägstunneln till Sveriges
längsta parkeringshus, Ulf Widenfors.
4. Medborgarförslag om att placera skulpturen med Gallionsfigurerna
från BO 93 i rondellen i Vedeby, av Elisabet Althini.
5. Motion om justa villkor vid offentlig upphandling, av Lars
Hildingsson (S).
6. Medborgarförslag om p-platser på Stortorget i Karlskrona, av
Lisbeth Gustafsson.
7. Motion om citybussen som trafikerar Trossö, av Christopher
Larsson (SD).
8. Motion om upprustning av vår vackra park, av Christopher Larsson
(SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
___________
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Aktern

2011.534.611
2011.535.610

§ 167
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Petersson (FP) om ny skolenhet i Nättraby, av ledamot Magnus
Johansson (S).
Interpellation till kommunalrådet Börje Dovstad (FP) om att de av till
skolan anvisade resurserna för 2012 är tillräckliga för de av
fullmäktige angivna målsättningarna ska uppnås, av oppositionsråd
Patrik Hansson (S).
__________
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Aktern

2011.534.611

§ 168
Svar på interpellation om ny skolenhet i Nättraby.
Interpellation den 11 november 2011 till barn- och ungdomsnämndens
ordförande Jan-Olof Petersson (FP) från Magnus Johansson (S).
Jan-Olof Petersson (FP) har den 22 november 2011 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Magnus Johansson (S), Jan-Olof Petersson (FP),
Börje Dovstad (FP) och Björn Gustavsson (MP).
__________
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Aktern

2011.535.610

§ 169
Svar på interpellation om att de av till skolan anvisade resurserna för 2012
är tillräckliga för de av fullmäktige angivna målsättningarna ska uppnås.
Interpellation den 11 november 2011 till kommunalrådet Börje
Dovstad (FP) från Patrik Hansson (S).
Börje Dovstad (FP) har den 23 november 2011 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Börje Dovstad (FP), Magnus
Johansson (S) och Christina Mattisson (S).
__________
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2011.121.004

§ 170
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2011.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner och medborgarförslag: en motion eller ett
medborgarförslag bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad
som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober 2011 § 150
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 §
224, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att godkänna balansförteckningen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Akten

2011.379.042

§ 171
Miljöbokslut för år 2010.
Kommunledningsförvaltningen, enheten för strategisk utveckling, har
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut. Bifogat
miljöbokslut för år 2010 redovisar bland annat de nyckeltal som
kommunen årligen levererar till Föreningen Sveriges Ekokommuner
där bland andra Karlskrona kommun är medlem. Dessutom innehåller
bokslutet annan relevant information om miljöarbetet i Karlskrona
kommun.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober 2011 § 151
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 §
225, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att godkänna miljöbokslutet för år 2010.
Mats Lindbom (C) och Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunala uppdrag
Akten

2011.380.102

§ 172
UBC Sports Commission
Sedan drygt 20 år tillbaka har av hävd Karlskrona kommun innehaft
uppdraget som vice ordförande i UBC (Union of Baltic Cities) Sports
Commission.
I samband med att skifte skett på posten som ordförande i idrotts- och
fritidsnämnden ska ersättare för Camilla Brunsberg utses.
Någon tydlig ordning för vem som ska inneha uppdraget i Karlskrona
saknas.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober 2011 § 152
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 §
226, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att uppdraget som vice ordförande eller annat politiskt uppdrag inom
UBC Comission on Sports ska utses av den nämnd som ansvarar för
idrotts- och fritidsfrågor i Karskrona.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

24 november 2011 20

Arvodesberedningen
Nämnder/styrelser
Akten

2011.471.024

§ 173
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år
2012
Enligt beslut i fullmäktige november 1999 skall
sammanträdesersättning och arvoden för nämndsordföranden, vice
ordföranden m.fl. samt månadsarvoden för kommunalråden,
oppositionsråden och politiska sekreterare uppräknas med den
genomsnittliga lönehöjningen som utgått till kommunanställda
tillhöriga personalorganisationen Vision.
Enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2006 (KF § 191/2006)
skall det ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
räknas upp på samma sätt som arvodena för politiska sekreterare. På
samma sätt förhåller det sig när det gäller uppräkningen av det
administrativa stödet till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Med anledning av ovanstående och gällande från och med 2012-0101 föreslår arvodesberedningen kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
245, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att uppräknade arvoden och sammanträdesersättningar fastställes
enligt upprättad bilaga,
2. att arvode för politisk sekreterare fastställs till 29 462 kr per månad
(heltidsnivå) eller 199 kr per timme inklusive semesterersättning,
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs till 14 531 kronor per mandat,
4. att administrativa stödet till Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna fastställs till 2 776 kronor i månaden per parti.
Yrkande
Bruno Carlsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 173 forts
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år
2012
Gerthie Olsson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
påtalar att i texten bör förtydligas att det är ett prisbasbelopp (1pbb/år)
som gäller i bilaga D revisorer och i bilaga E räddningstjänsten Östra
Blekinge.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Bruno Carlssons avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Bruno
Carlssons avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 60 ja-röster och 9 nej-röster och 6 avstår
och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppräknade arvoden och sammanträdesersättningar fastställes
enligt upprättad bilaga,
2. att arvode för politisk sekreterare fastställs till 29 462 kr per månad
(heltidsnivå) eller 199 kr per timme inklusive semesterersättning,
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs till 14 531 kronor per mandat,
4. att administrativa stödet till Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna fastställs till 2 776 kronor i månaden per parti,
samt
5. att texten förtydligas så det framgår att det är ett prisbasbelopp
(1pbb/år) som gäller i bilaga D revisorer och i bilaga E
räddningstjänsten Östra Blekinge.
_____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

2011.458.250

§ 174
Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2010 i ärende, § 191
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade
verksamhet, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över reglerna
för försäljning av kommunal mark och egendom i syfte att skapa
konkurrens även vid försäljning.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till regler för
försäljning av kommunal mark och fast egendom. Förslaget redogör
för de rutiner som tillämpas vid fördelning av kommunens mark till
olika intressenter. Riktlinjerna anger de olika metoder för
markanvisning som kommunen använder sig av samt regelverket
kring markoptioner och markreservationer som ett sätt att skapa
trygghet för en intressent att arbeta vidare med ett projekt.
Förslaget anger vidare principerna för fastställande av markpriset.
Utgångspunkten är att kommunens mark ska säljas till marknadspris.
För att säkerställa att marken åsätts ett marknadsvärde försäljs
kommunens fastigheter efter anbudsförfarande, exploateringskalkyl
eller värdering.
Förslaget innehåller även en tilläggsreglering till reglerna för
kommunens tomtkö som medger att svårsålda tomter utannonseras
på öppna marknaden vid sidan om tomtkön och försäljs till den som
lämnat det förmånligaste anbudet. Vidare föreslås att enstaka
exklusiva småtomter kan försäljas via anbud utanför tomtkön.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
246, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa föreliggande dokument - Regler för försäljning av
kommunal mark och egendom, samt
2. att texten in under rubrik 3. Regler för försäljning av tomtmark
för småhusområden, flerbostadshus och verksamhetsområden,
under sista stycket övrigt läggs följande text till; vid försäljning av
särskilt attraktiv mark kan kommunen ställa som villkor att
byggherren/intressenten också ska bygga bostäder i andra
områden, exempelvis i någon av de mindre tätorterna.
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§ 174 forts
Regler för försäljning av kommunal mark och fast egendom.
Yrkande
Lars Hildingsson (S), Christina Mattisson (S) och Björn
Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Göran Svensson (M) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall på
kommunstyrelsens föslag på att sats 1, samt yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag på attsats 2.
Börje Dovstad (FP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på
attsats 2 mot Carl-Görans Svenssons avslagsyrkande och finner att
Kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Carl-Görans
Svenssons avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster och 28 nej-röster och 1 avstår
och 1 frånvarande och finner att kommunfullmäktige har beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa föreliggande dokument - Regler för försäljning av
kommunal mark och egendom, samt
2. att texten in under rubrik 3. Regler för försäljning av tomtmark
för småhusområden, flerbostadshus och verksamhetsområden,
under sista stycket övrigt läggs följande text till; vid försäljning av
särskilt attraktiv mark kan kommunen ställa som villkor att
byggherren/intressenten också ska bygga bostäder i andra
områden, exempelvis i någon av de mindre tätorterna.
_____
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VD Moderbolaget
Näringslivs- och utvecklingschef
Akten

2011.77.107

§ 175
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2011 budget för 2012 med
ramar för 2013 och 2014. Av budgeten framgår att ett
näringslivsbolag ska bildas.
I budgeten för 2012 med ramar för 2013 och 2014 står följande:
”Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att våra lokala företag
prioriterar att skapa jobb för unga, serva befintliga företag, uppmuntra
nyföretagande och aktivt locka nya företag till Karlskrona. Det ska
finnas ”en dörr in” till Karlskrona kommun. Karlskrona kommun ska
erbjuda en god service till företag som finns i Karlskrona eller vill
etablera sig i Karlskrona. En positiv attityd till företagande ska finnas i
kommunens samlade verksamheter. För att underlätta kontakterna
mellan näringslivet och kommunen ska ett helägt kommunalt
näringslivsbolag bildas.”
Nuvarande organisation
Idag bedrivs Karlskrona kommun verksamhet som främjar
näringslivets utveckling bland annat inom näringslivsenheten där även
projektet TelecomCity (inom kommunledningsförvaltningens
tillväxtavdelning) ingår, och inom AB Arena Rosenholm Karlskrona
(Arenabolaget).
På Näringslivsenheten arbetar 7 personer med att underlätta för nya
och befintliga företag att etablera sig och utvecklas inom Karlskrona
kommun. Näringslivsenheten är en del av
kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning och styrs av
Kommunstyrelsen. Övriga enheter inom tillväxtavdelningen är markoch exploatering, miljöstrategi, arbetsmarknadsenheten, EUsamordning, infrastruktur och kommunikationer, regionala och
internationella kontakter. Avdelningen är även beställare av
kommunens turismverksamhet.
TelecomCity bedrivs som ett projekt inom tillväxtavdelning
tillsammans med cirka 50 telecom- och IT företag och Blekinge
Tekniska Högskola.
Forts
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§ 175 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Arenabolaget är helägt bolag via moderbolaget. Bolaget som har 8
anställda har som uppgift att genom evenemang och turism stärka
Karlskrona kommuns varumärke. Bolaget svarar för turistbyrån enligt
upphandling. Bolaget samarbetar mycket med näringslivet i fråga om
olika evenemang och i hur man ska utveckla Karlskrona som
destinationsort för besöksnäringen. Bolagets styrelse består av 11
ledamöter och 7 suppleanter. Bolaget omsätter ca 12 mkr.
Arenabolaget arbetar med frågor som handlar om näringslivets
utveckling som har starka samband med näringslivsenhetens
uppdrag.
Förslag till organisation
Förslaget innebär att man för över näringslivsenhetens verksamhet
(inklusive Telecom City) till och erbjuder personalen anställning i det
befintliga arenabolaget. Det innebär att man använder ett befintligt
helägt bolag och inte bildar ett nytt bolag.
Karlskrona kommun vill satsa på besöksnäringen och idag arbetar
både näringslivsenheten och arenabolaget med besöksnäringen.
Genom ett näringslivsbolag kommer det att finnas en organisation och
en kontaktyta att vända sig till för näringslivet. Ett effektivare arbete
med näringslivsfrågor uppnås t ex företagande inom besöksnäring
och landsbygdsturism.
Idag fattas beslut som berör näringslivsfrågor på två olika
beslutsinstanser. Genom att sammanföra verksamheterna blir det ett
gemensamt beslutsforum vilket kommer att gynna helhetssyn och
undvika eventuella suboptimeringar. Kommunens arbete med
näringslivsfrågor kommer att hållas samman och tydliggöras bättre.
Man uppnår också en beslutsnivå i ett bolag genom en styrelse och
en ledning som håller samman beslut i näringslivsfrågor.
Beslutsvägarna blir sannolikt snabbare.
Ett gemensamt bolag innebär att näringslivsenheten inte längre är en
del av kommunledningsförvaltningen. Risken finns att verksamheten
kommer längre ifrån förvaltningens övriga verksamhet såsom
infrastruktur- och kommunikationsfrågor, mark- och exploatering,
regionala och internationella kontakter. Bolaget kommer att arbeta
mycket med gemensamma regelbundna träffar för att ha kvar det
nära samarbete med övriga funktioner på kommunledningsfunktionen.
Det långsiktiga strategiska arbetet kommer att finnas kvar på
kommunledningsförvaltningen.
Forts
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§ 175 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
För att hålla ihop verksamheten och underlätta samordningen i
bolaget bör bolagets verksamhet i största möjliga omfattning vara i
gemensamma lokaler.
Det finns möjlighet att knyta olika råd med medlemmar från bolagets
styrelse, näringslivet och dess organisationer. Råden kan jobba
övergripande i näringslivsbolaget för att uppnå bästa samordning,
undvika suboptimering och få ut bästa verksamheten ur bolaget. Råd
kan finnas för tex besöksfrågor och näringslivsfrågor.
Bolagets namn ska ändras från AB Arena Rosenholm Karlskrona till
ett namn som bättre motsvarar näringslivsbolagets verksamhet.
Verksamhet i Näringslivsbolaget
Bolagets uppdrag blir att bedriva verksamhet där man stöttar
befintliga och nya företag. Syftet med bolaget är att förenkla för
företag och näringsliv i kontakterna med kommunen. Kommunen får
då bara en ”ingång” för näringslivsfrågor. Bolaget ska även kunna
göra en sammanhållen näringslivssatsning inom besöksnäringen.
Samverkan mellan de olika verksamheterna är ett nyckelord inom ett
näringslivsbolag
Kommunens turismverksamhet är idag upphandlad och drivs av
arenabolaget. Upphandlingen gäller till och med år 2012.
Tillväxtavdelningen är idag beställare av turismverksamheten. I detta
förslag till bildande av näringslivsbolag ingår uppdraget att ansvara för
turismverksamheten vilket innebär att det upphandlade kontraktet
upphävs.
Marknadsföring av Karlskrona som destinationsort är en del av
Arenabolagets verksamhet.
Marknadsföringen bör kunna breddas att omfatta extern
marknadsföring av Karlskrona både som destinationsort och som
etableringsort för företag.
Bolaget kommer att fortsätta de nära kontakter med Näringslivets
organisationer såsom Karlskrona Företags- och hantverksförening,
Centrumföreningen, Företagarna, Industrigruppen,
Nyföretagarcentrum med flera.
Styrelse
De kommunala bolagen styrs bland annat genom ägardirektiv och
tillsättande av styrelsen. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över
bolagen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har samma insyn
och styrning över ett näringslivsbolag som övriga helägda bolag. Forts
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§ 175 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Arenabolagets styrelse består idag av minst sju och högst elva
ledamöter med lägst sju och högst elva ersättare. Styrelsen för
näringslivsbolaget föreslås bestå av lägst fem och högst sju
ledamöter med lägst tre och högst sju ersättare.
Personal
Arenabolagets personal är kvar i det nya ombildade bolaget,
näringslivsbolaget. Personalen inom näringslivsenheten kommer att
erbjudas anställning i Näringslivsbolaget utifrån samma
förutsättningar och villkor som gällde när kommunens
turismverksamhet bolagiserades. Detta innebär för personalen att;
• all anställningstid i Karlskrona kommun tillgodoräknas som
fullgjord tid i Näringslivsbolaget ur LAS-hänseende,
lönesättning, innestående semesterdagar och
kompensationstid överförs till den nya arbetsgivaren samt alla
rättigheter och skyldigheter kopplade till anställningsavtal och
anställningsförhållande.
• kollektivavtal, inkl pensionsavtal (KAP-KL) och
avtalsförsäkringar, gällande mellan PACTA och berörda
fackliga organisationer tecknas.
• om det inom Näringslivsbolaget uppstår arbetsbrist, inom ett år
efter övergången, som föranleder uppsägningar ska de
anställda ha rätt att prövas mot vakanta tjänster inom
Kommunledningsförvaltningen.
Målsättning/uppdrag – Näringslivsbolag
De beslut som Kommunfullmäktige fattar gäller även de helägda
bolagen. Målen i budgeten gäller för näringslivsverksamheten oavsett
om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller bolagsform. I
Karlskrona kommuns fastställda budget för 2012 med ramar för 2013
och 2014 anges följande mål och prioriteringar hänförliga till
Näringslivsbolaget:
•
•
•
•
•
•
•

Antalet arbetstillfällen i Karlskrona ska öka.
Minst 250 nya företag skall startas årligen i Karlskrona.
Antalet kooperativa/sociala företag ska öka årligen.
Karlskrona kommun ska vara bland de 125 högst rankade i
Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet år
2012.
Karlskrona kommun ska vara bland de 80 bäst rankade i
undersökningen Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) år 2012.
Antalet företag per kommuninvånare ska öka årligen.
Kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett nätverk för företag,
företagsföreningar,
Forts
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§ 175 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
•
•
•
•
•

kommunen och Blekinge Tekniska Högskola enligt en modell
Expansiva Växjö
Minst två investerare ska göra etableringar inom
besöksnäringen 2012.
Arenabolaget ska utveckla eller attrahera minst två stora årliga
evenemang som har nationellt eller internationellt intresse.
Besöksnäringen i kommunen skall öka årligen med 5 %
uttryckt i antalet gästnätter.
Antalet företag inom besöksnäringen ska öka årligen.

”Karlskrona kommun ska vara det självklara valet för nystartade och
befintliga företag. Karlskrona kommun ska aktivt medverka och
stimulera hela regionens utveckling, expansion och attraktionskraft.
Karlskrona kommun ska vara en mötesplats i hela Östersjöregionen
för företagande, miljöarbete, besöksnäring och event. Blekinge
Tekniska Högskolas kraft och närvaro i kommunen ska tas tillvara.
Riktade företagsbearbetningar ska ske inom IT, forskning och
utveckling, logistik, besöksnäring, energi och miljöteknik för att få nya
etableringar i Karlskrona.
Genom TelecomCity ska vi fortsätta förstärka klustret så att IT och
Telecomföretag tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola i
Karlskrona utvecklas. ”
Finansiering
Kostnaderna för näringslivsenheten inkl TelecomCity och
turismverksamheten uppgår till 15,3 mkr.
Underskottet som uppstår i näringslivsbolaget finansieras genom
koncernbidrag och bolaget behöver en kredit om 20-22 mkr.
Räntekostnaden för krediten beräknas till 0,4 mkr vid 4 % ränta.
Bolaget kommer att ha kostnader för administration som idag inte
belastar näringslivsenheten. Med räntekostnader och administration
beräknas bolagets resultat till -16 mkr för år 2012.
Tanken med bolagets finansiering är att på olika sätt öka extern
medfinansiering. Ökning extern finansiering kan ske genom dels
gemensamma projekt eller evenemang med företagare och
kommunen och dels genom mer finansiering från EU, statliga bidrag
eller andra externa bidrag. Även externa intäkter på turistbyrån bör
öka tex provisioner. Det kommer naturligtvis att ta något år att bygga
upp en större andel externa medel.
Forts
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Om bolaget inte lyckas öka extern finansiering innebär det att bolaget
kommer att generera årliga underskott i storleksordningen 16 mkr
(2012 års värde). Under en uppbyggnadsperiod kan ägaren lämna en
förlusttäckningsgaranti.
Detta innebär att Moderbolaget lämnar en garanti att täcka
näringslivsbolagets underskott under tex 5 år.
Moderbolaget kan lämna koncernbidrag för att täcka bolagets
underskott under den period som förlusttäckningsgarantin avser. Det
innebär att det resultat som koncernen genererar i övriga bolag
kommer att föras över via koncernbidrag till näringslivsbolaget. Det
innebär att koncernens resultat minskar.
Det finns en osäkerhet i den skattemässiga bedömningen av bolagets
verksamhet eftersom verksamheten går med underskott. Frågan har
stämts av med konsulter inom Ernst & Young.
Flertal kommuner tex Halmstad har under flera år drivit ett bolag med
liknande uppdrag och finansiering.
Ägande
Enligt budgetbeslutet i ska näringslivsbolaget vara helägt Karlskrona
kommun via AB Karlskrona Moderbolag.
Organisering av Näringslivsverksamhet i Halmstad, Kalmar, Växjö,
Nybro, Varberg och Ängelholm.
EU-projekt
Det pågår idag ett antal projekt där de anställda på
Näringslivsavdelningen är involverade. Både där Karlskrona kommun
är projektägare och där Karlskrona kommun är medfinansiär till andra
organisationers projekt.
Det är svårt att föra över projektägarskapet från Karlskrona kommun
till ett näringslivsbolag pga regler och förordningar. Diskussionen
med de offentliga bidragsgivarna visar på att överföring av projekt
fungerar inom Landsbygdsprogrammet och Kvinnors företagande
stärker Sverige. Alla övriga projekt kommer att vara kvar i kommunen.
Den ekonomiska konsekvensen som sker när anställda i kommunen
förs över till ett näringslivsbolag blir att näringslivsbolaget kommer att
få ta vissa kostnader som inte längre täcks av projekten. Dessa
kostnader kan kompenseras av kommunen i efterhand. Den större
konsekvensen är att vissa åtaganden i projekt som anställda inom
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Näringslivsavdelningen har ansvar för idag måste föras över till
personer kvar i kommunen.
Det är betydligt lättare att lämna över ansvaret från Karlskrona
kommun till ett näringslivsbolag angående medfinansiering i projekt
som ägs av en annan organisation. Allt ansvar angående
medfinansiering kan föras över till ett näringslivsbolag. Här måste
projektägarna informeras tidigt eftersom de måste begära
budgetförändring. Medfinansieringsintyg från näringslivsbolaget
lämnas till varje projekt med resterande summa av
medfinansieringen.
Det är viktigt att ett näringslivsbolag i Karlskrona kommun blir
godkänd som en offentlig organisation och som offentlig medfinansiär
så snabbt som möjligt. När näringslivsbolaget är godkänd som en
offentlig medfinansiär så har näringslivsbolaget samma möjligheter att
vara projektägare eller projektpartner på samma villkor som en
kommunal förvaltning samt ansöka om och få EU-medel. Dock är det
viktigt att näringslivsbolagets likviditet säkerställs då bidragsgivare
alltid efterfrågar tillräckliga ekonomiska resurser i processen att
bevilja projektansökningar.
Ändring av bolagsordning och ägardirektiv
Befintliga ägardirektiv och bolagsordning för Arenabolaget behöver
revideras. Ändringarna i bolagsordningen avser föremål (§3),
ändamål (§4), styrelse (§8), revisorer (§9) och ärende på ordinarie
bolagsstämma (§12).
Föremålet (vad bolaget ska göra) i § 3 föreslås ändras utifrån
bolagets utökade verksamhet. Ändamålet (syftet) i § 4 föreslås ändras
till ”Syftet skall vara att stärka Karlskronas position som etableringsort
för företag och som destinationsort för besökare.” Ändring föreslås
också som innebär att kommunallagens sk lokaliseringsprincip gäller
för bolaget.
Föreslagen ändringen i §8 styrelse avser antalet ledamöter och
suppleanter (se stycket styrelse ovan). Föreslagna ändringar i §9 och
§12 är hänförliga till tidigare ändringar i Aktiebolagslagen
(paragrafhänvisning tas bort och ”ordinarie bolagsstämma” ersätts
med ”årsstämma”) i enlighet med tidigare ändring i Aktiebolagslagen.
I ägardirektivet föreslås ändring av affärs- och verksamhetsidé samt
ekonomiska grundkrav.
Affärs- och verksamhets idén föreslås vara: ”Bolaget skall verka för
nyföretagande och näringslivets utveckling i Karlskrona kommun.
Bolaget skall erbjuda god service och underlätta näringslivets
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kontakter med den kommunala verksamheten. Detta gäller för
befintliga företag, nybildade företag och företag som vill etablera sig i
Karlskrona. Bolaget skall aktivt locka nya företag till Karlskrona.
Bolaget ska arbeta strategiskt för att locka både nationella och
internationella besökare samt för att göra Karlskrona till en attraktiv
destination året om.”
Storleken på bolagets resultat föreslås fastställas i samband med
kommunfullmäktiges beslut om budget. Avsnittet om uppföljning
föreslås utgå eftersom uppföljning av måluppfyllelse ska redovisas
enligt dokumentet ”Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun”. Ändringarna i ägardirektivet framgår av upprättad bilaga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
252, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställda bilagda ändringar i bolagsordningen för AB Arena
Rosenholm Karlskrona (§§ 3,4,8,9,12)
2. att överlämna bolagsordningen på extra stämma för att gälla från
och med 1 januari 2012
3. att ge valberedningen i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i
december 2011 föreslå ledamöter och suppleanter till AB Arena
Rosenholm Karlskrona from 1 januari 2012
4. att näringslivsenheten flyttas från kommunledningsförvaltningen till
AB Arena Rosenholm Karlskrona från och med 1 januari 2012.
5. att fastställa utlåningsramen för AB Arena Rosenholm Karlskrona
till 22 mkr from 1 januari 2012
6. att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att utställa en
förlusttäckningsgaranti för AB Arena Rosenholm Karlskrona under 5
år
7. att ge styrelsen i AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att ta
fram ett förslag till namnbyte för bolaget senast 30 mars 2012.
8. att effekterna av övergången av verksamheten utvärderas senast
efter 1,5 år, samt
9. att texten under rubriken investeringar, ändras till följande
formulering; i samband med rapportering av budget skall
investeringsplan för kommande 5-årsperiod presenteras. Forts
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Yrkande
Lars Hildingsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag att
genom en bred remissrunda, ge berörda kommunala bolag, nämnder
och externt berörda möjlighet att lämna synpunkter och
konsekvensbeskrivningar. Och därefter återkomma med ett reviderat
förslag som bättre belyser eventuella konsekvenser av ett
näringslivsbolag.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på Lars Hildingsson
återremissyrkande.
Carl-Göran Svensson (M), Camilla Brunsberg (M), Gerthie Olsson (S)
yttrar sig
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendets ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet
ska avgöras i dag.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla att ärendet
ska avgöras i dag röstar ja, den som vill bifalla Lars Hildingssons
återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster och 32 nej-röster och 4 avstår
och 2 frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat att
ärendet ska återremitteras. Voteringsprotokoll 3.
Kommunfullmäktige beslutar genom minoritetsåterremiss
att återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för ny beredning.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2011.224.406

§ 176
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581).
Förslaget till taxa har återremitterats till Miljö- och byggnadsnämnden
av Kommunstyrelsen den 9 augusti 2011, 178. Kommunstyrelsen
återremitterade ärendet ”för att se om det går att få en mer
effektiv hantering, hitta möjliga samordningseffekter och se på
möjligheterna att skapa fler differentierade taxor”.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 8
september 2011, § 304 föreslagit Kommunstyrelsen besluta att
föreslå Kommunfullmäktige besluta att fastställa rubricerat förslag till
taxa från och med 2012-01-01.
Till följd av att ärendet dragit ut på tiden föreslås nu att taxan ska
träda ikraft från och med 2012-01-01.
Ett lägre avgiftsuttag till följd av någon rationalisering av det slaget
bedöms inte vara möjlig. Förslaget till taxa förutsätter redan en
rationell hantering i dessa avseenden.
Verksamheten inom miljöavdelningen är redan minimerad till att
uteslutande genomföra det som lagligen kan avkrävas av kommunen.
Det utökade avgiftsuttaget som föreslås syftar till att säkerställa att
kommunen bibehåller en lägstanivå i takt med att miljökraven ökar.
Miljöavdelningens arbete med effektiviseringar bedrivs med
ambitionen att kunna göra mer än att bara leva upp till lagens
absoluta minimikrav på kommunen vad gäller tillsyn. På sikt ska de
effektiviseringar och den samordning som sker i
förvaltningen idag leda till ökad service och rådgivning till
näringsidkare och allmänhet.
Det bör vara ett mål för miljöavdelningen att kontinuerligt förbättra
rådgivning och service. Personalens kompetens och motivation är
hög och det är huvudsakligen tillgången på resurser som är
begränsningen för den delen av avdelningens arbete.
Under förutsättning att ärendehandläggning och tillsyn i Karlskrona
kommun i framtiden fungerar som det ska och genomförs betydligt
mer effektiv än i en genomsnittlig svensk kommun skulle ett lägre
avgiftsuttag kunna motiveras.
Forts

24 november 2011 34
§ 176 forts
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581).
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör emellertid bedömningen att den
nu föreslagna ändringen av taxan är en förutsättning för att kunna
leva upp till det lagen kräver av kommunen inom miljöbalkens
område.
Samordning av tillsyn mellan olika kompetensområden är förenat med
vissa svårigheter. Modernt tillsynsarbete kräver i hög grad
specialistkompetens.
Förslaget att samordna taxan, och därmed också tillsynen, i
föreliggande förslag är ett exempel på att
Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat och föreslagit en
sådan lösning. Taxor för två skilda verksamheter som ofta berör
samma verksamhetsutövare har hållits samman i en taxa. En
nedsättning med halva avgiften för den ena verksamheten görs för de
fall tillsynen samordnas mot verksamhetsutövare som både säljer
läkemedel och tobak. Nedsättningen av avgiften motiveras av att
tiden för tillsyn minskar då samordning av arbetsinsatsen
kan ske.
Någon ytterligare samordning av det slaget bedöms inte vara lämplig.
Beträffande fler differentierade taxor förutsätter det ett differentierat
behov av tillsyn. Några lämpliga områden utöver de föreslagna har
inte identifierats.
Kommunstyrelsens återremiss föranleder inte någon förändring av
förslaget till taxa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
255, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa rubricerat förslag till taxa från och med 2012-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
__________
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2011.475.041

§ 177
Förslag till taxor 2012
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
117 föreslagit kommunstyrelsen besluta att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att fastställa att fastställa taxor 2012
enligt tekniska nämndens förslag.
Tekniska nämnden skriver att i budgetdirektiven uppmanas nämnder
och förvaltningar att utarbeta taxeförslag där avgiftsnivån anpassas till
den allmänna prisutvecklingen. Direktiven anger att avgiftshöjning
2012 med 2,5 % är realistisk med anledning av förväntad löne- och
prisökning.
Nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och räknar
upp 2012 års taxor med i genomsnitt 2,5 %. Vissa taxor tillämpas
sällan och genererar relativt små intäkter och det är praktiskt att höja
dessa taxor med längre tidsintervall. Beloppsavrundningar tillämpas.
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder är
redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder sig
till privatpersoner redovisas inklusive moms.
Krav på uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011, §
257 beslutat för egen del
att återremittera punkt 14 i förslaget till taxor 2012 avseende
Salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av offentlig plats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
257, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxor 2012 enligt tekniska nämndens förslag, förutom
punkt 14 Salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av offentlig
plats.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Milj- och byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Akten

2011.301.406

§ 178
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
Förslaget till taxa har återremitterats till Miljö- och byggnadsnämnden
av Kommunstyrelsen den 9 augusti 2011, § 177.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet ”för att se om det går att få
en mer effektiv hantering, hitta möjliga samordningseffekter och se på
möjligheterna att skapa fler differentierade taxor”.
Till följd av att ärendet dragit ut på tiden förslås nu att taxan ska träda
ikraft från och med 2012-01-01.
Ett lägre avgiftsuttag till följd av någon rationalisering av det slaget
bedöms inte vara möjligt. Förslaget till taxa förutsätter redan en
rationell hantering i dessa avseenden. Verksamheten inom
miljöavdelningen är redan minimerad till att uteslutande genomföra
det som lagligen kan avkrävas av kommunen.
Det utökade avgiftsuttaget som föreslås syftar till att säkerställa att
kommunen bibehåller en lägstanivå i takt med att miljökraven ökar.
Miljöavdelningens arbete med effektiviseringar bedrivs med ambition
att kunna göra mer än att bara leva upp till lagens absoluta
minimikrav på kommunen vad gäller tillsyn. På sikt ska de
effektiviseringar och den samordning som sker i förvaltningen idag
leda till ökad service och rådgivning till näringsidkare och
allmänhet.
Det bör vara ett mål för miljöavdelningen att kontinuerligt förbättra
rådgivning och service. Personalens kompetens och motivation är
hög och det är huvudsakligen tillgången på resurser som är
begränsningen för den delen av avdelningens arbete.
Förslaget till taxa baseras på ett underlaget från Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL). Underlaget används förenklat för att ange en
lämplig tidsåtgång för olika ärendeslag, exempelvis tillsyn.
Under förutsättning att ärendehandläggning och tillsyn i Karlskrona
kommun i framtiden fungerar som det ska och genomförs betydligt
mer effektiv än i en genomsnittlig svensk kommun skulle ett lägre
avgiftsuttag kunna motiveras.
Forts
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Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör emellertid bedömningen att den
nu föreslagna ändringen av taxan är en förutsättning för att kunna
leva upp till det lagen kräver av kommunen inom miljöbalkens
område.
Samordning av tillsyn mellan olika kompetensområden är förenat med
vissa svårigheter. Modernt tillsynsarbete kräver i hög grad
specialkompetens. Förslaget att samordna taxan, och därmed också
tillsynen, för läkemedel respektive tobak är ett exempel på att
Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat och föreslagit en
sådan lösning. Några ytterligare områden där det bedöms vara
lämpligt finns inte för närvarande.
Beträffande fler differentierad taxor förutsätter det ett differentierat
behov av tillsyn. Några lämpliga områden utöver de föreslagna har
inte identifierats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
258, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa rubricerat förslag till taxa från och med 2012-01-01,
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

2011.367.315

§ 179
Ny parkeringsstrategi på Trossö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
120 föreslagit Kommunstyrelsen besluta att föreslå
Kommunfullmäktige besluta;
1. att anta föreslagen ny parkeringsstrategi för Trossö att införas
senast till halvårsskiftet 2012,
2. att meddela investeringstillstånd för nya avgiftsautomater, att
investeringsutgiften 5 000 000 kronor finansieras ur 2012 års anslag
nya avgiftsautomater under avgiftsfinansierad verksamhet gata/trafik,
samt
3. att samtliga parkeringsintäkter stannar inom tekniska nämndens
verksamhetsområde gata, trafik och park och öronmärks till underhåll
och skötsel samt förnyelse och utveckling av stadsmiljön.
Parkeringsfrågorna är en del av samhällsplaneringen och måste
därför överensstämma med samhällets krav och främja en hållbar
utveckling. Karlskrona kommun har de senaste tio åren haft en
positiv befolkningstillväxt, vilket gör att det finns anledning till att se
över parkeringstillgången på Trossö.
Med anledning härav har tekniska förvaltningen arbetat fram ett
förslag till ny parkeringsstrategi för Trossö och arbetet grundar
sig bl a på Gehl Architects stadsmiljöanalys och ”Trafikstrategi
för en attraktiv stad”.
Arbetet har skett i samverkan med Karlskrona Handel och Service,
fastighetsägare i staden samt Blekingetrafiken.
Förslaget innebär att avgiftsnivåerna per timme sänks något men
att avgiftsunderlaget breddas genom att alla p-platser på gatumark
inom Trossö avgiftsbeläggs. Strategin innehåller flera olika delar
och ambitionen är att:
• Skapa en attraktiv stad med god tillgänglighet av
parkeringsplatser som främjar handeln på Trossö och samtidigt
• tillgodoser behoven av boendeparkeringar och
arbetsplatsparkeringar,
• Komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och
• parksidan då de ökade intäkterna främst ska gå till underhåll
och städning av staden men även till förnyelse av stadsmiljön,
Forts
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Ny parkeringsstrategi på Trossö.
•
•

Underlätta snöröjning och framkomlighet vid snörika vintrar
samt underlätta städning av staden.
Minska biltrafikens negativa effekter och stödja utveckling av
kollektivtrafiken.

Förändringen innebär följande fördelar:
Tillgängliga parkeringsplatser
Antalet tillgängliga parkeringsplatser kommer att öka och söktrafiken
kommer att minska vilket kommer att medföra en bättre miljö i staden.
Städning och snöröjning
Genom att införa en fast städdag inom gatunätet på Trossö så
förbättras veckostädningen och möjligheterna att effektivt sköta
vinterns snöröjning. Staden blir renare, attraktivare och fungerar
bättre under snörika vintrar.
Underhåll och förnyelse i stadsmiljön
De ökade intäkterna som blir följden av föreslagen förändring skall i
sin helhet användas till underhåll av gatorna och de offentliga
miljöerna men också till förnyelse av stadsmiljön. På detta sätt kan
stadens attraktivitet säkras och vidareutvecklas.
Tidplan och ekonomi
För att genomföra den nya parkeringsstrategin krävs investeringar i
50 nya avgiftsautomater på Trossö till en kostnad av 5 000 000
kronor. Investeringsmedel för detta ändamål är upptagna i 2012 års
investeringsbudget. Investeringen medför en ökad kapitalkostnad och
drift/skötselkostnad som kan beräknas till cirka 1 mnkr/år. I förslaget
anges också en kvalitetshöjning vad gäller städning av stadens gator
som medför en ökad kostnad på cirka 0,5 mnkr/år.
Intäkterna vid genomförande av förslaget beräknas kunna öka till
mellan 10 och 14 mnkr per år från nuvarande nivån 4,2 mnkr/år.
Vissa antaganden har gjorts om fördelningen mellan
boendeparkering,
månadskortsabonnemang och timbetalande samt
genomsnittlig parkeringstid, omsättning och beläggningsgrad.
Med dessa antaganden landar intäktsnivån på 12,3 mnkr/år.
För 2012 kan intäktsförstärkningen därmed beräknas uppgå till cirka
4 mnkr (halvårseffekt).
Det årliga underhållsunderskottet inom gata/park är minst 4 mnkr/år.
Därtill är det ackumulerade eftersatta underhållet cirka 60 mnkr.
Upphandling och installation av avgiftsautomaterna kommer att ta
sex till åtta månader efter att beslut är fattat. Detta innebär att
genomförandet kan ske innan halvårsskiftet 2012.
Forts
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§ 179 forts
Ny parkeringsstrategi på Trossö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
260, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagen ny parkeringsstrategi för Trossö, med undantag
för föreslagen inpendlarparkering och boendeparkering, att införas
senast till halvårsskiftet 2012,
2. att meddela investeringstillstånd för nya avgiftsautomater, att
investeringsutgiften 5 000 000 kronor finansieras ur 2012 års anslag
nya avgiftsautomater under avgiftsfinansierad verksamhet gata/trafik,
3. att samtliga parkeringsintäkter stannar inom tekniska nämndens
verksamhetsområde gata, trafik och park och öronmärks till underhåll
och skötsel samt förnyelse och utveckling av stadsmiljön,
4. att ett så kallat Trossökort för 100 kr månaden införs som gäller
såväl inpendlarparkering som boendeparkering i blå och grön zon,
samt
5. att bibehålla dagens nivå på taxor.
Yrkande
Jan Lennartsson (M) yrkar att samtliga p-platser (även röd zon) är
fortsatt avgiftsfria på lördagar.
Gunilla Ekelöf (FP), Sophia Ahlin (M), Maria Persson (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag, samt avslag Jan Lennartssons
ändringsyrkande.
Ola Svensson (SD) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande ändrings- och
tilläggsyrkande; att det inte ska vara något p-förbud i röd zon mellan
kl 03.00-07.30, att tidsbegränsa platserna i röd zon till max 2 timmar,
att det sker en ökad och effektivare p- övervakning, samt att utöka
mängden parkeringsplatser på Trossö.
Jörgen Johansson (C), Ann-Louise Trulsson (-) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och
meddelar att Socialdemokraterna kommer att överlämna en skriftlig
röstförklaring.
Claes-Urban Persson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Ny parkeringsstrategi på Trossö.
Carl-Göran Svensson (M), Camilla Brunsberg (M), Patrik Hansson
(S), Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Reine Svensson (V), Mikael Andersson (FP) och Jan-Anders Lindfors
(S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
bifall till Ola Svenssons tilläggsyrkande.
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till Ola Svenssons ändrings- och
tilläggsyrkande.
Lars-Göran Forss (M) och Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, bifall till Ola Svenssons ändrings- och
tilläggsyrkande, samt yrkar avslag på Jan Lennartssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag,
undantag det som berörs av ändringsyrkande mot Lars Hildingssons
med fleras avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag undantag det som berörs av
ändringsyrkande röstar ja, den som vill bifalla Lars Hildingssons med
fleras avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster och 33 nej-röster att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 4.
Ordförande ställer proposition på Ola Svenssons ändringsyrkande
avseende inget p-förbud i röd zon mellan kl 03.00-07.30 mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt Ola Svenssons ändringsyrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Jan Lennartssons
ändringsyrkande avseende inget att samtliga p-platser (även röd zon)
är fortsatt avgiftsfria på lördagar mot kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Forts
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§ 179 forts
Ny parkeringsstrategi på Trossö.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Jan
Lennartssons ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster och 6 nej-röster och 27 avstår
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 5.
Därefter ställer ordförande proposition på Ola Svenssons
tilläggsyrkande att tidsbegränsa platserna i röd zon till max 2 timmar,
att det sker en ökad och effektivare p- övervakning, samt att utöka
mängden parkeringsplatser på Trossö och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt Ola Svenssons tilläggsyrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar att Lars Hildingssons röstförklaring får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta föreslagen ny parkeringsstrategi för Trossö, med undantag
för föreslagen inpendlarparkering och boendeparkering, att införas
senast till halvårsskiftet 2012,
2. att meddela investeringstillstånd för nya avgiftsautomater, att
investeringsutgiften 5 000 000 kronor finansieras ur 2012 års anslag
nya avgiftsautomater under avgiftsfinansierad verksamhet gata/trafik,
3. att samtliga parkeringsintäkter stannar inom tekniska nämndens
verksamhetsområde gata, trafik och park och öronmärks till underhåll
och skötsel samt förnyelse och utveckling av stadsmiljön,
4. att ett så kallat Trossökort för 100 kr månaden införs som gäller
såväl inpendlarparkering som boendeparkering i blå och grön zon,
5. att bibehålla dagens nivå på taxor,
6. att det inte ska vara något p-förbud i röd zon mellan kl 03.0007.30,
7. att tidsbegränsa platserna i röd zon till max 2 timmar,
8. att det sker en ökad och effektivare p- övervakning, samt
8. att utöka mängden parkeringsplatser på Trossö.
_____
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Region Blekinge
2010.639.107
Blekingetrafiken AB
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Landstinget Blekinge
Kommundirektör
Ekonomienheten
Akten
§ 180
Förslag om revidering av marknadsplan 2012-2014,
Blekingetrafiken, samt avtal om justerat ägarbidrag.
Som en följd av det pågående arbetet med inrättande av en
gemensam kollektivtrafikmyndighet i länet, samt att denna ska
uppdras åt Region Blekinge, har samtliga parter gått igenom de
ekonomiska förutsättningarna och komplettering av avtal för att kunna
genomföra detta.
För att kunna tillgodose samtliga ägares intressen upprättas ett avtal
om justerat ägarbidrag avseende obeskattade reserver 2011-2014.
Detta avtal medger ägaren möjlighet att själv kunna besluta om när
ianspråktagandet av sin del av de obeskattade reserverna görs. Som
en direkt följd av detta måste det därmed finnas en revers mellan
ägaren och Blekingetrafiken för att säkerställa Blekingetrafikens
likviditet.
I samband med dessa diskussioner har ägarna dessutom gett
Blekingetrafiken i uppdrag att revidera marknadsplanen för 20122014, för att kunna arbeta in de bedömda konsekvenserna av att
tågoperatören på Blekinge kustbana, DSB First, haft stora
ekonomiska problem. Lösningen där innebar en överenskommelse
om att gällande avtal avslutades i förtid, och att en ny tågoperatör
(Veolia) övertar trafiken från december 2011.
Dessutom görs en nettokostnadsuppräkning, av Blekingetrafikens
totala nettokostnader med 2,5% för att komma i 2012 års prisnivå. För
Karlskronas del motsvarar detta ca 5 mnkr i årliga ökade kostnader
jämfört med tidigare plan.
De totala obeskattade reserverna som finns till förfogande i
Blekingetrafiken som är Karlskrona kommuns andel uppgår vid 2011
års ingång till totalt 22 910 tkr. Av dessa förutsätter nuvarande
marknadsplan att Karlskrona kommun ianspråktar 3,1 mnkr för år
2012. Kvar finns således ca 19,8mnkr att disponera dels för åren
2013 och 2014, men även för att möta effekterna av de ökade
kostnaderna 2012 som är följden av den reviderade marknadsplanen.
Forts
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§ 180 forts
Förslag om revidering av marknadsplan 2012-2014,
Blekingetrafiken, samt avtal om justerat ägarbidrag.
För att finansiera de ökade kostnaderna 2012 är et lämpligt att
kommunen ökar sin del av ianspråktagandet av de obeskattade
reserverna, och att denna post därmed blir neutral för kommunen.
För de ökade kostnaderna 2013 och 2014 bör detta hänskjutas till
budget för 2013.
Som en följd av det ökade ianspråktagandet 2012 upprättas en revers
mellan Karlskrona kommun och Blekingetrafiken som säkerställer
Blekingetrafikens likviditet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
261, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna förslag till avtal om justerat ägarbidrag avseende
obeskattade reserver 2011-2014,
2. att godkänna förslag till revers som följer av möjligheten att justera
ägarbidrag enligt avtal,
3. att godkänna förslag till reviderade ekonomiska ramar för
Marknadsplan 2012-2014 samtidigt som planens trafikförslag och
övriga ambitioner ska vara oförändrade,
4. att de ökade kostnaderna som är följden av den reviderade
marknadsplanen finansieras genom ökat ianspråktagande av de
obeskattade reserverna 2012 och att kostnaderna för år 2013 och
2014 hänskjuts till budget för år 2013, samt
5. att kommundirektör och ekonomichef ges mandat att underteckna
erforderlig revers mellan Blekingetrafiken och Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Akten

2011.491.101

§ 181
Allmänpolitisk sakdebatt om grundskolans framtid i Karlskrona.
Socialdemokraterna i Karlskrona har med skrivelse den 17 oktober
2011 hemställt om allmänpolitisk sakdebatt om skolan i Karlskrona
kommun.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Nicklas Platow (M), Camilla
Brunsberg (M), Emma Stjernlöf (M), Ola Svensson (SD), Christopher
Larsson (SD), Börje Dovstad (FP), Jan-Olof Petersson (FP), Mats
Lindbom (C), Magnus Larsson (C), Pernilla Persson (C), Björn
Gustavsson (MP), Reine Svensson (V), Åsa Gyberg Karlsson (V),
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) och Ann-Louise Trulsson (-).
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.89.311

§ 182
Svar på medborgarförslag om att öppna spårvagnstunneln under
Trossö för biltrafik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
mars 2010, § 27 av Mattias Arvmyren. Förslaget är att öppna
spårvagnstunneln under Trossö för biltrafik.
Teniska nämnden har i beslut den 20 juni 2011, § 79 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att den gamla spårvägstunneln
under Stortorget ägs i nuläget av Fortifikationsverket
som tidigare erbjudit kommunen att överta ägandet av tunneln.
Då ett övertagande och nyttjande av tunneln innebär omfattande
ekonomiska åtagande (skrotning av berg mm) har kommunen ännu ej
förklarat sig villig att anta ”erbjudandet”. I en tidigare diskussion om
ägandefrågan redovisade statens representant ett examensarbete
med biltrafik genom tunneln, men bedömdes då av kommunen ej
ekonomiskt intressant att genomföra.
Nämnden anser att medborgarförslaget ej är ekonomiskt försvarbart
och löser inte trafikfrågorna på Trossö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 § 205,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 153
bordlagt ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.307.311

§ 183
Svar på medborgarförslag om att göra vägen bredare på
Trombgatan i södra Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010, § 68 av Amanda Gustavsson. Förslaget är att göra vägen
bredare på Trombgatan i södra Hässlegården.
Tekniska nämnden har i beslut den 20 juni2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att gatorna i södra Hässlegården
är utformade med den bredd som är möjlig och vanlig enligt gällande
detaljplan. Marken intill gatans båda sidor är tomtmark och ägs
därmed inte av kommunen. Den bredd gatan har idag är normalt för
så kallade villagator. För att kunna bredda gatan krävs en
detaljplaneändring och efterföljande marklösen, en åtgärd som är
både kostsam och onödig.
Snörika vintrar hör till ovanligheterna i denna del av landet och
därmed byggs inga extra gatubredder för uppläggning av snövallar
längs gatorna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 § 206,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 154
bordlagt ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

KS2010.517.312

§ 184
Svar på medborgarförslag om hängbro från Dragsö till
Högaholm, Högaholm till Kålö och träbro vidare till Långö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010, § 144 av Göran Alexandersson. Förslaget är en
hängbro från Dragsö till Högaholm, Högaholm till Kålö och träbro
vidare till Långö.
Tekniska nämnden har i beslut den 20 juni 2011, § 82 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att kommunfullmäktige har
tidigare behandlat liknande medborgarförslag
(KF den 26 februari 2009 § 47 och den 26 mars 2009 § 72). Det ena
förslaget omfattade totalt 13 broar till en kostnad av ca 200 -250 mnkr
och det andra förslaget omfattade två broar till en kostnad av 16 mnkr
exklusive kostnader för detaljplanearbete. Förslagen bedömdes då
inte ekonomiskt möjliga att genomföra.
De nu föreslagna broarna omfattar totalt tre broar varvid kostnaderna
kan bedömas till 16-22 mnkr exklusive detaljplanekostnader mm.
Tekniska förvaltningen bedömer att även det nu liggande
medborgarförslaget innebär höga genomförandekostnader (och
konsekvenser för till exempel berörda boende och campingen på
Dragsö). Förslaget är ändå intressant, inte bara som promenadstråk,
utan också som cykelstråk och borde kunna prövas mot andra
prioriterade investeringsobjekt i samband med kommande
budgetarbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 § 207,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 154
bordlagt ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
______
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.89.009

§ 185
Svar på medborgarförslag om att göra Karlskrona kommuns
politiker pappperslösa
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011, § 21 av Filip Issal. Förslaget är att göra Karlskrona
kommuns politiker och administrativa personal ska göras papperslösa
genom att använda datorbaserade verktyg för hantering och
distribution av dokument samt att medel till detta söks från EUs
strukturfond.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att arbetet
med att styra mot en digitalisering av ärendehanteringen har pågått
under 2011 och från och med september kommer endast en
digitalärendehantering att accepteras inom
Kommunledningsförvaltningen och Serviceförvaltningen. Övriga
förvaltningar har kommit olika långt inom detta område, men planen
är att alla förvaltningar ska övergå till digital ärendehantering
efterhand.
Kommunstyrelsens allmänna utskott provar digitalärendehantering
från och med februari 2011 och en utvärdering är planerad i
september. Baserat på utfallet från utvärderingen kommer ett beslut
om utökad digital ärendehantering att tas under hösten.
Karlskrona kommun har en uppbyggd samverkan med Region
Blekinge vad gäller att söka medel från EU:s strukturfonder, bl.a. när
det gäller IT frågor. Karlskrona kommun har EU medel i projekten
Blekinge ICT I och II samt projektet Make IT Happen. Politiker är
generellt ingen målgrupp för EU:s strukturfonder så i detta ärende kan
inga strukturfondsmedel sökas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 229,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 155
bordlagt ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.208.455

§ 186
Svar på medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ
energi i Bubbetorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Ingemar Karlsson. Förslaget är att fortsatt
utbyggnad av alternativ energi i Bubbetorp.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat
yttrande och beslutsförslag, Affärsverken skriver att frågan om att
bränna sopor har aldrig varit aktuell för Affärsverken. Att använda
sig av begreppet sopor är direkt missvisande och leder tanken fel.
Sopor i Affärsverkens begreppsvärld är det som varken går att
återanvända eller återvinna och därför hamnar på deponi.
Affärsverkens ambition är glasklar, nämligen att så långt möjligt
bidra till återanvändning och återvinning av resurser och därmed
minimera det som går till slutlig deponi. Frågan om att elda UBF
(Utsorterade Brännbara Fraktioner) det som insamlas i den gröna
tunnan och som enligt gällande regler och Naturvårdverkets
rekommendationer ska eldas har undersökts. Därtill kommer att
sedan beslutet om att bygga kraftvärmeverket togs, har
utvecklingen gått framåt så att mjukplast i allt högre grad ska gå
tillbaka för återvinning. Diskussionen om bränsleval till etapp II på
Bubbetorp kommer att ske när Affärsverken återkommer till
kommunfullmäktige med begäran om investeringstillstånd för denna
etapp.
Vid framtagandet av detaljplanen för Bubbetorp fanns även förslag att
uppföra vindkraft för produktion av förnybar energi. Vid
sammanvägningen av möjlig byggnation, ställd mot miljövärden i
naturen, vann den senare varför vindkraft inte blev aktuell att uppföra
på denna plats.
När det gäller solen pågår för närvarnade en utredning inom bolaget
att sätta upp solceller på Bubbetorpsanläggningen i samband med
dess idrifttagning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 230,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Forts
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§ 186 forts
Svar på medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ
energi i Bubbetorp.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 157
bordlagt ärendet
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.292.534

§ 187
Svar på medborgarförslag om att leverera sk svart fiber till
företagare inom Karlskrona kommun för datakommunikation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni
2011, § 103 av Fredrik Danerklint. Förslaget är att leverera sk svart
fiber till företagare inom Karlskrona kommun för
datakommunikation.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag, Affärsverken skriver att man redan i dag hyr ut
svart fiber till företagare inom vårt stadsnät. Fastställd prislista finns
tillgänglig via vår kundservice för Stadsnätsfrågor. Förslagsställaren
har erhållit denna prislista direkt.
När det gäller operatörsrollen är det fritt att leverera sina tjänster i det
öppna stadsnätet efter att operatören tecknat samarbetsavtal med
oss.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 231,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 158
bordlagt ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.178.455

§ 188
Svar på medborgarförslag om att förbättra sopstationen på
Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Miranda Bergström m fl. Förslaget är att förbättra
sopstationen på Trossö.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag, Affärsverken skriver att Affärsverken är
entreprenör åt FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) när det
gäller insamling av återvinningsmaterial. FTI är det organ som
bestämmer var och hur många stationer som ska finnas i en
kommun. Vi har tidigare konstaterat att det råder brist på stationer på
Trossö. Bolaget arbetar tillsammans med Karlskrona kommun för att
kunna erbjuda fler platser för avlämning av återvinningsmaterial.
I Affärsverkens ansvar ligger att tömma återvinningsbehållare med
viss frekvens samt att städa området runt stationerna med jämna
mellanrum. Bolaget kommer att, i dialog med FTI AB; påpeka vikten
av att få tömma behållarna med frekvent samt att tillse att städningen
sköts på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 232,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 159
bordlagt ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.165.822

§ 189
Svar på medborgarförslag om att rusta upp/bygga ut simhallen i
Karlskrona centrum till ett äventyrsbad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011, § 72 av Hanna Skogersson. Förslaget är att rusta
upp/bygga ut simhallen i Karlskrona centrum till ett äventyrsbad,
anpassat för både familjer med barn, ungdomar och äldre.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 70
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona
simhall och varmbadhus ligger på Trossö och är omgett av byggnader
samt Kungsplan. Kungsplan har tidigare varit centrum för
stadsbusstrafiken men håller i enlighet med översiktsplan 2030
på att gradvis frigöras från busstrafik då det finns planer på att bygga
ett bibliotek på platsen. Karlskrona varmbadhus finns i en K-märkt
byggnad som inte får förändras eller byggas ut. På grund av dessa
anledningar går det inte att bygga ut simhallen till de arealer som ett
äventyrsbad fordrar.
Vid tidigare tillfällen då idrotts- och fritidsnämnden behandlat
önskemål om äventyrsbad har kostnaden för att anlägga ett
äventyrsbad beräknats vara mellan 50-100 Mkr beroende på
utformning och byggförhållanden. Badet har sedan driftskostnader
på omkring 5 Mkr och uppåt. Intäkterna för badet beräknas inte
kunna möta driftskostnaderna.
I flera av de närliggande kommunerna finns äventyrsbad. Idrotts- och
fritidsnämnden hänvisar i detta fall till redan existerande
badanläggningar i kommunen samt till äventyrsbad i närliggande
kommuner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 234,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 160
bordlagt ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.164.820

§ 190
Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011, § 72 av Agnes Ragnarson. Förslaget är att Förslaget är att
Karlskrona kommun ska anlägga ett spa någonstans
i kommunen, eventuellt vid Arena Rosenholm
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 69
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Kommunen
tillhandahåller grundläggande rekreations- och
fritidsmöjligheter till kommunmedborgarna. I varmbadhuset finns
förutom olika badmöjligheter också privata aktörer som
tillhandahåller massage och diverse skönhetsbehandlingar.
Rosenholmsområdet har ett tydligt idrottsperspektiv. Förutom
idrottsarenan Telenor Arena Karlskrona finns här också Blekinge
Health Arena som med sitt testlabb erbjuder tjänster till idrottare och
andra intresserade. Intill Health Arena finns möjligheter till floating
mm. Utveckling av verksamheten sker kontinuerligt.
Kommunen har enligt konkurrenslagstiftningen inte rätt att
konkurrera med det privata näringslivet. Av den anledningen är det
inte möjligt för kommunen att anlägga ett spa eller ett kommunalt
gym då det konkurrerar med privata aktörer inom områdena. Det är
upp till det privata näringslivet att anlägga ett spa inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 237,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 161
bordlagt ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 november 2011 56

Kommunfullmäktige
Akten

2011.280.006

§ 191
Svar på motion om mötestider i kommunfullmäktige och
nämnderna.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, §
72 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att utreda om inte alla
kommunfullmäktigemöten kan börjar klockan 08.30, samt om inte alla
nämndsammanträden kan börjar klockan 08.30.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att efter
avstämning med kommunfullmäktiges ordförande Peter Glimvall och
kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg konstateras att de
olika nämndernas sammanträdestider ej bestäms centralt, utan att det
måste vara upp till varje nämnd att fatta beslut om detta. Att kunna
kombinera föräldraskap med att vara förtroendevald är något som är
viktigt inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Kommunfullmäktige
beslutade 25 augusti 2011, § 129 om högre ersättningar för
barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag för att
föräldrar med barn i högre grad ska kunna inneha uppdrag och delta i
sammanträden.
Kommunfullmäktiges presidium har även beslutat att tiden för
fullmäktigesammanträden från och med 2012 ska vara mellan 13.00
och 17.00 med viss möjlighet till förlängning med maximalt 45
minuter. Arbetsordningen för kommunfullmäktige säger inget om
mötestider, utan det är upp till presidiet att besluta om detta.
Kommunfullmäktiges presidium avser att se över arbetsordningen
under hösten för att anpassa till aktuella förhållanden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 262,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.125.610

§ 192
Svar på motion om drogtester i skolan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars 2011, §
21 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att uppdra åt berörda
nämnder att utreda möjligheterna för införande av slumpmässiga
drogtester i mellan, högstadieskolan och gymnasieskolan, samt att
uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att
gemensamt ha samma riktlinjer som krav för sommarjobb.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 29 augusti 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Utbildningsnämnden och Barn och ungdomsnämnden har svarat på
motionen. Utbildningsförvaltningen har beslutat svara att möjligheten
att införa slumpmässiga drogtester i de kommunala
gymnasieskolorna inte låter sig göras i enlighet med den lagstiftning
som finns. Barn- och ungdomsnämnden har med samma motivering
beslutat att ärendet avslås.
Karlskrona kommun har en alkohol- och drogpolicy för medarbetare
kommunen som är antagen av Kommunfullmäktigt 2007-12-20 § 186.
Policyn syfte är att tydliggöra Karlskrona Kommuns inställning som
arbetsgivare till hur hantering av alkohol- och drogfrågor ska bedrivas
för att upprätthålla en god arbetsmiljö och har som mål
• att alla arbetsplatser inom kommunen ska vara alkohol- och
drogfria då verksamhet pågår
• att alla chefer och medarbetare ska ha kunskap om
Karlskrona Kommuns alkohol- och drogpolicy
• att alkohol- och drogpolicy, handlingsplan och
behandlingskontrakt ska finnas tillgänglig på samtliga
arbetsplatser
Under 2011 fick ca 300 ungdomar sommarjobb. Sommarjobbet är en
anställning på 3 veckor där de unga också är medarbetare med de
skyldigheter och rättigheter som alla anställda har. Det är varje
medarbetares ansvar att vara nykter och drogfri under
arbetsutövning. Motsvarande policy skall finnas hos alla arbetsgivare
och där var och en utformar dessa efter sina förutsättningar. Forts
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§ 192 forts
Svar på motion om drogtester i skolan.
Förekomsten av drogtester på arbetsplatserna tycks öka precis som
krav på medicinska kontroller. Detta sker inte inom Karlskrona
kommun och det finns därför inga argument för att företag som idag
inte har drogtester att införa det. Att söka samarbete med företagen i
syfte att införa drogtester vid anställning av sommarjobbare är inte
förenligt med Karlskrona kommuns alkohol- och drogpolicy.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 263,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
_______
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.473.310

§ 193
Svar på motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september
2010, § 129 av Birger Wernersson (S) Förslaget är att tekniska
nämnden får i uppdrag att på lämpligt sätt komplettera med belysning
på gång- och cykelvägen utmed V.Stationsvägen, Ö.Stationsvägen,
samt Trädgårdsvägen, samt att Affärsverken får i uppdrag att snygga
upp sopsorteringsstationerna , gärna med lämpligt plank.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 102 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande förslag
om belysning på ovan angivna delar av gc-vägar (gamla banvallen)
och Trädgårdsvägen i Jämjö, är åtgärder på vägar som inte ingår i det
kommunala vägnätet (ingår i Jämjö vägförenings
verksamhetsområde). Medel för dessa typer av åtgärder finns för
närvarande inte budgeterade inom tekniska förvaltningens
anslagsramar och kan därmed inte heller prioriteras.
Beträffande föreslagna åtgärder vid sopsorteringsstationen vid
Villavägen i Jämjö har Affärsverken avgett särskilt yttrande till
kommunledningsförvaltningen enligt följande:
”Affärsverken är entreprenör åt FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen) på vars ansvar det ligger att hålla
återvinningsstationer i Sverige.
Affärsverken kommer under hösten se över stationerna i Jämjö samt
sätta upp stängsel av typ ”Gunnebonät”, vilket är godkänt inom
ramen för entreprenaden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 264,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 november 2011 60

Kommunfullmäktige
Akten

2008.736.821

§ 194
Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
idrottsplats.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008,
§ 93 av Lars Hildingsson (S). Förslaget är att idrotts- och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och anlägga erforderliga ytor
för att möta behoven i anslutning till befintlig idrottsplats (Säbyvallen) i
samråd med Ramdala IF.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 september 2011, § 130 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslagen är så
omfattande att det enligt tekniska förvaltningens
uppfattning måste prövas i en detaljplan och som en följd av den
fördjupade översiktsplan som tagits fram för Trummenäsområdet
inklusive Säby. CA-fastigheter AB som äger mark inom området har
hos samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att planarbetet påbörjas.
Tekniska nämnden föreslår som förberedelse till detaljplanearbetet att
förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med idrotts- och
fritidsförvaltningen och Ramdala IF ta fram förslag på utformning och
översiktlig kostnadskalkyl för de förslag som motionärerna framför i
sin motion.
Om detaljplanearbetet inte påbörjas kan förändringarna i anslutning
till idrottsplatsen och som kräver intrång på annans mark endast
genomföras genom frivillig överenskommelse med berörda
markägare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 265,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att som förberedelse till
framtagande av detaljplan för Säbyområdet ger tekniska nämnden i
uppdrag att ta fram utformning och översiktlig kostnadskalkyl för det
förslag motionärerna framför i sin motion, samt att motionen anses
besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.198.312

§ 195
Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över
Lyckebyån.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010, §
27 av Bo Löfgren (FP). Förslaget är att planera och bygga tidigare
föreslagen förbindelse över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 101 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den föreslagna
broförbindelsen har tidigare varit aktuell, men har av
olika skäl ej kunnat prioriteras. Förvaltningen instämmer i att en bro i
föreslaget läge fyller ett behov av de skäl som framförts i motionen
och föreslår att detta objekt prövas och om möjligt prioriteras i
kommande planerings- och budgetarbete . Tillsammans med
gångcykelbron över Lyckebyån vid Stärkelsevägen/ Egnahemsvägen
innebär dessa båda broar alternativa möjligheter för oskyddade
trafikanter att nå övriga områden inom Lyckeby (t ex
Amiralens/Slottsbackens köpcentrum mm).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
266, föreslagit kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 november 2011 62

Kommunfullmäktige
Akten

2010.276.826

§ 196
Svar på motion om Saltö bollplan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010, §
68 av Alf Stålborg (SD). Förslaget är att planen skötsel övertas av
kommunen.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 103 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i diskussionerna
kring att skapa fler förskoleplatser på Trossö är Saltö
bollplan aktuell som alternativ för uppförande av nya förskolelokaler.
Fastigheten bedöms som lämplig för ändamålet då den utgör en av få
centralt belägna fastigheter i kommunal ägo som är stor nog både att
rymma ett minimum på fyra avdelningar, samt kan uppfylla kraven på
en tillfredsställande utemiljö.
I det skick Saltö bollplan är idag krävs att den hyvlas av för att åter bli
fullt duglig som spelplan, varefter löpande kostnader för drift
tillkommer. Då planens framtid för närvarande är oviss är ingen
förvaltning intresserad av att ta dessa kostnader i nuläget.
Från tjänstemannahåll rekommenderas med anledning av detta att
eventuella beslut kring ändrade skötselförhållanden avvaktas till dess
att ytans framtida användning är fastställd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 267,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.305.030

§ 197
Svar på motion om FAS3.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2011, §
103 av Christina Mattisson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att omgående utreda förutsättningarna för att införa ett
liknande program kring FAS3 som startats i Malmö som ger
människor möjligheten till utbildning och riktiga jobb.
Kommunledningsförvaltningen har skrivelse den 30 augusti 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Malmö
testar en ny modell som ett alternativ till 100 personer placerad i FAS
3. Man arbetar fram ett treårigt program som börjar med utbildning
och praktik under 1 år och som sker som en FAS 3 placering med
dess villkor. Därefter anställs personerna i kommunen under 2 år.
Stödresurser anställs för att arbeta med personerna placeras i
programmet. Finansieringen sker under det första året med FAS 3
pengar som man får i anordnarbidrag. Personerna har under detta
första år aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Därefter anställs
personerna med vanlig lön. Kostnaden för satsningen beräknas bli
åtta miljoner kronor per år för de två åren.
I Karlskrona finns idag ca 70 personer placerade i FAS 3 inom
Karlskona kommun. De har alla en personlig vägledare som skall
arbeta med stödinsatser för att de skall komma ut i riktiga jobb. Det
finns 2 extra vägledare anställda för att arbeta med FAS 3 förutom
arbetsmarknadsenhetens ordinarie resurser. Under sin placering
erbjuds alla utifrån sina individuella behov program för att de skall
utvecklas. Det kan handla om allt från studiebesök, kortare
utbildningar till att delta i Liv i livet som är ett samarbete med
landstinget. Flera är också ute på annan praktik för att prova på olika
jobb eller för att arbetsgivaren skall kunna pröva personen. Av de 51
som skrivits av från kommunen sedan FAS 3 startade har 29 blivit
helt själförsörjande genom arbete, studier eller annan försörjning
genom pension eller sjukpension. 5 har fått sluta på grund av för
dålig närvaro. Övriga har gått till andra FAS 3 platser som passar
dem bättre. Allt finansieras via det anordnarstöd som kommer via
arbetsförmedlingen.
Forts
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§ 197 forts
Svar på motion om FAS3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 268,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 november 2011 65

Kommunfullmäktige
Akten

2011.20.003

§ 198
Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala
ordningsföreskrifter § 19 om hund.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011, § 4 av Stefan Svensson. Förslaget är att göra följande
tillägg i 19 § lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun: ”Inom Karlskrona kommun ska föroreningar efter hund alltid
plockas upp, gäller även ytterområden”
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 103 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att under 19 § lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun anges att förorening efter
hund ska plockas upp
• Inom Trossö samt på platser i under 18 § angiven karta.
• I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker, planteringar,
gång- och cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till
allmänt begagnade upplåtna bad- och campingplatser.
Enligt tekniska nämndens uppfattning är nuvarande lydelse
i 19 § tillräcklig för att omfatta de områden som anges i
medborgarförslaget d v s inom områden som vanligen är upplåtna
för allmänheten.
Att därutöver ange hela kommunen anser förvaltningen vara en
alltför omfattande åtgärd som känns orimlig och inte möjlig att
övervaka.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 269,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.304.829

§ 199
Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark i
centrala Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni
2011, § 103 av Martin Byggeth. Förslaget är att anlägga en
skateboardpark i centrala Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 26 september 2011, § 80
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de har under
senare år mottagit flertalet medborgarförslag och önskemål angående
anläggandet av en skateanläggning. Med anledning av det stora intresset
för skate i kommunen har idrotts- och fritidsförvaltningen påbörjat en
utredning för att ta reda på möjligheterna för en skateanläggning, hur den
skulle vara utformad, placerad samt kostnadsförslag. I enlighet med
skateföreningens önskemål fokuserar utredningen främst på
möjligheterna för en skatehall som kan kompletteras med någon mindre
utomhusanläggning.
Hattholmen, som förslagsställaren menar är ett lämpligt ställe för en
skatepark, är en möjlighet som diskuteras i kommunen. Enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen är det dock inte möjligt att inom de
närmaste åren bygga på Hattholmen. Andra placeringar undersöks därför
också.
En skatepark om ca 1000 m2 har i tidigare yttranden från nämnden
kostnadsberäknats till sammanlagt ca 5 Mkr. Då innehåller anläggningen
förutom åkyta också toalett och el. Med en avskrivningstid om 20 år blir
det en årlig kostnad om 490 tkr. Till denna kostnad tillkommer underhåll
om ca 20 tkr vartannat år samt dagligt underhåll exempelvis städning för
ca 15 tkr per år. Det ger en total beräknad kostnad om 515 tkr per år.
Förvaltningen har också undersökt möjligheterna för en mindre och
enklare utomhusanläggning som är på gång i Lyckeby.

Då 2012 års budget redan är fastställd finns ingen möjlighet för
anläggande av en skatepark under 2012. Ärendet bör lyftas hos de
förtroendevalda så att kostnaden för en skateanläggning kan tas upp i
2013 års budget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 270,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.174.821

§ 200
Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på
Arena Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011, § 44 av Julia Ljungberg. Förslaget är att man vill se en
fortsatt utveckling av Arena Rosenholm och att det tillkommer
fotbollsplaner i form av gräs och konstgräs.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 26 september
2011, § 81 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
engagemanget för en bättre folkhälsa och att göra Karlskrona mer
synlig i idrottssammanhang sammanfaller väl med kommunens mål.
I Karlskrona finns idag 38 fullmåtts fotbollsplaner. Underlag för att
anlägga fler finns inte just nu. Befintliga föreningar vill bedriva sin
verksamhet framför allt lokalt där de redan är etablerade och där
utveckla sina anläggningar där det redan finns klubblokaler,
omklädningsrum och andra kompletterande
utrustningar/anläggningar. Att finnas lokalt innebär att barn och
ungdomar kan ta sig till anläggningarna på egen hand.
Anläggningarna blir tillgängliga för fler i närmiljön.
Om en ny anläggning ska komma ifråga innebär det att man får
omlokalisera en befintlig anläggning eller finna en ny förening som
kan etablera sig inom Rosenholmsområdet.
På Rosenholmsområdet finns en konstgräsplan vilken har ett stort
nyttjande under vintertid från december till och med april månad då
anläggningen är fullbokad. Under övrig tid på året finns endast en
begränsad uthyrning till tre föreningar och skolverksamhet.
Kommunen äger idag mark på Rosenholm som skulle kunna
användas till att anlägga t ex fotbollsplaner på i området nära
Silletorpsån. Om fotbollsplaner anläggs där kan det påverka
Silletorpsån negativt genom att gödning används på gräsplaner och
salt på konstgräsplaner, vintertid, för att planerna ska fungera.
Utvecklingstankarna för Rosenholmsområdet är viktigt att stimulera
och bör tas i ett helhetsperspektiv för att nå optimala lösningar för
olika idrotter.
Forts
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§ 200 forts
Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på
Arena Rosenholm.
Ett utvecklingsråd finns för Telenor Arena Karlskrona där seminarier
och träffar sker med inriktning för att nå visionen att
Arena Rosenholm ska vara en del av hälso- och idrottscentrum. Om
tio år ett av landets bästa – väl känt i Östersjöregionen. Att förslaget
kommer att hanteras vidare av utvecklingsrådet.
Nämnden instämmer i att den förslagna kompletteringen kan behövas
och på de grunder som anges i skrivelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 271,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2004.513.489

§ 201
Svar på medborgarförslag om att verkställa kommunfullmäktiges
beslut gällande ickedjurtestade produkter.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16
december 2004, § 170 av Gunnel Petersson. Förslaget är att
verkställa kommunfullmäktiges beslut och att informera
kommuninnevånarna om ickedjurtestade produkter och vid inköp av
hygien och kemtekniska produkter i kommunala verksamheter i första
hand välja produkter som ej är testade på djur.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 mars
2010, § 67 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
sedan 2004 är det förbjudet att utföra djurtester på kosmetiska och
hygieniska produkter inom EU. Den säkerhetsbedömning som är
obligatorisk för tillverkare och importörer skall enligt
kosmetikdirektivet baseras på toxikologisk information om de
ingående ingredienserna.
Den 11 mars 2009 införde EU ett förbud mot tester av ingredienser i
kosmetiska och hygieniska produkter på djur. Efter detta datum får
kosmetika och hygienprodukter inte säljas om djurtester utförts av
produkterna eller ingredienserna, även om djurtesterna utförts
utanför EU. För några tester anser man att det kommer att ta längre
tid att utveckla alternativ, så förbudet mot dessa träder i kraft 2013.
Det gäller giftighetstester med upprepade doser under en längre tid,
inklusive allergitester, reproduktionstoxicitet och toxikokinetik Om
testerna utförts före 11 mars 2009 gäller inte förbudet, men inga
nya djurtester får utföras efter detta datum.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 272,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.21.003

§ 202
Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala
föreskrifter § 18 om hund.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011, § 4 av Stefan Svensson. Förslaget är ett tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna om att hundar ska vara kopplade i motionsspår.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011,
§ 100 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att allmänt
sett regleras hundägares ansvar i ”Lag (2007.1150) om
tillsyn över hundar och katter”, vari sägs bland annat att hundar och
katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med
hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för
att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Nämnden instämmer i att den förslagna kompletteringen kan behövas
och på de grunder som anges i skrivelsen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 273,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.491.317

§ 203
Svar på medborgarförslag om gatubelysning på
Augerumsvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010, § 144 av Eva Spjuth. Förslaget är att man vänder
varannan befintlig gatubelysning längs Augerumsvägen mot
cykelvägen då bilisterna ändå har belysning på bilarna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011,
§ 98 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Gcvägen ingår i det övergripande cykelvägnätet mellan
Hässlegården och Lyckeby centrum samt vidare in mot Trossö
och är i huvudsak försett med belysning utom längs den i
medborgarförslaget angivna sträckan.
Ett utförande enligt medborgarförslaget med att vända varannan
befintlig vägbelysning mot gc-vägen är ingen bra lösning avståndet
mellan gc-väg och körbana är för stort, men innebär också att man
på Augerumsvägen får en ojämn ljusbild vilket inte är bra för
trafiksäkerheten.
Tekniska förvaltningen förslår istället att man prövar åtgärden med
ny belysning på den aktuella sträckan (ca 200 tkr) i kommande
budgetarbete varvid behovet prövas mot andra angelägna objekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 274,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.631.841

§ 204
Svar på medborgarförslag om utbyggnad av kaj vid Scandic
hotell.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011, § 144 av Lisa Lindborg. Förslaget är att man bygger ut
hotellets stora trädäck så småbåtar även kan lägga till.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011,
§ 124 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
nuvarande utformning av kajkanten med tillhörande trädäck och
utformning bör vara oförändrad. De som vill angöra Fisktorget med
små båtar har möjlighet att tillfälligt göra detta på båda sidor om
skärgårdstrafikens brygga, men på sådant sätt att man inte stör
skärgårdstrafikens båtar. Redan i nuläget hyr många småbåtsägare
kommunal bryggplats framför hotellet att det kan anses vara
tillräckligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 275,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2011.25.512

§ 205
Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Sturkö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011 § 21 av Johan Genestig. Förslaget är att man anlägger
vägbulor för att säkerställa den fastställda hastigheten 50 km/h.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
127 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de
föreslagna ”vägbulorna” avser åtgärder på statlig väg
(väg 738) med Trafikverket som ansvarig väghållare. Åtgärderna
bedöms vara av ”driftkaraktär”, varför desamma beslutas och utförs
av väghållaren dvs. Trafikverket.
Nämnden föreslår också i sitt beslutet att ärendet överlämnas
Trafikverket.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 276,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.323.317

§ 206
Svar på medborgarförslag om belysning i backen i skogen mellan
Hässlegården- Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2011 § 68 av Frida Heideman. Förslaget är att ny belysning sätts
upp i den så kallade ”Mördarbacken” mellan Hässlegården och
Spandelstorp.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
127 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget
avser gångstigen genom skogen mellan rubricerade platser.
Gångstigen är ingen kommunalt underhållen gångväg utan har
uppstått spontant då den innebär en genväg för boende inom östra
delarna av Hässlegården ner mot Spandelstorp.
Om belysning ska bli aktuellt längs denna gångstig måste först
ställningstagande ske om en eventuell utbyggnad till den standard
som är normal för kommunalt underhållna gångvägar. I avvaktan på
om dessa åtgärder kan prioriteras bör man även avvakta med beslut
om eventuell belysning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 277,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.543.510

§ 207
Svar på medborgarförslag om fartkamera på Verkö.
Tea Gladher har skickat in ett medborgarförslag till Karlskrona
kommun den 10 november 2010.
Teas förslag är att det sätts upp fartkamera på vägen ut till ABB.
Tekniska nämnden som har hand om ärende som rör vägar har vid
sitt möte den 27 september 2011, § 126 lämnat ett svar. Nämnden
skriver att man ska titta över säkerheten och miljön längs
Verkövägen.
En del saker är redan gjorda för att förbättra trafiksäkerheten, räcken
längs Verkövägen, gångtunnlar under vägen och att man sänkt
hastigheten för bilar och lastbilar på en del ställen längs Verkövägen
och därför är det inte aktuellt just nu att sätta upp fartkameror längs
Verkövägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 278,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.397.315

§ 208
Svar på medborgarförslag om att göra om husvagnsparkeringen
i Hässlegården till hyrbar husvagnsplats
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
augusti 2010 § 111 av Andreas Krantz. Förslaget är att
kommunen skall göra om P-platsen mittemot Hässlegårdens förskola
till hyrbara husvagnsplatser där man genom avtal mot en
månadsavgift kan hyra sin plats. I skrivelsen anges att platsen för
närvarande används som en avställningsplats för uttjänta husvagnar,
avställda bilar, företagssläp mm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
129 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslag
om att förändra den allmänna P-platsen till en plats med
uthyrning genom avtal till privatpersoner för uppställning av
husvagnar är inte möjligt då marken enligt gällande detaljplan är
allmän platsmark. Kommunal uthyrning av mark för uppställning av
husvagnar är inte aktuellt utan bör lösas av varje husvagnsägare
själv.
Beträffande nuvarande användning av P-platsen på det sätt som
anges i skrivelsen kommer kommunen att se över skyltning mm för att
se till att platsen används på det sätt som är avsett.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 279,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.568.512

§ 209
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen längs
Verkövägen och anslutningen till den via Bengtsavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15
december 2010 § 190 av Maria Hoffner. Förslaget är att
trafiksäkerheten och boendemiljön för boende i omgivningen.
Åtgärderna som föreslås är sänk hastigheten till 50 km/tim redan norr
om korsningen vid Bengtsavägen, sänk hastigheten till 50 km/tim på
Bengtsavägen, anlägg ett övergångsställe genom refugen på
Verkövägen vid Bengstavägens södra sida, fortsätt med gång- och
cykelväg upp längs Bengtsavägens södra sida, anlägg en bullervall
mellan Bengstsaviken och Verkövägen, samt samarbeta med polisen
och se till att det utförs hastighetskontroller, lämpligt i samband med
färjeavgångar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
125 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
beträffande föreslagna hastighetssänkningar på
Verkö- och Bengtsavägen vill förvaltningen avvakta politiska
ställningstaganden till en av konsultföretaget WSP utförd utredning
kallad ”Rätt fart i Karlskrona kommun”, i vilken föreslås
hastighetsförändringar på det kommunala vägnätet.
Beträffande förslag om övergångsställe på Verkövägen och en gång
och cykelväg (gc-väg) längs Bengtsavägen , har
tekniska förvaltningen upprättat förslag om trafiksäkerhetsåtgärder
på den aktuella platsen, vilket innebär att man på Verkövägen söder
om Bengtsavägen anlägger en gångpassage genom mittrefugen,
anlägger en gc-väg längs Bengtsavägens södra sida samt flyttar
befintlig busshållplats på Verkövägens östra sida till ett läge söder
om Bengtsavägen. Genomförandet beräknas utföras under hösten
2011 om ekonomin så tillåter annars kommer åtgärderna att prövas i
samband med budgetarbetet för 2012.
Förslag om att anlägga en bullervall mellan Bengtsaviken och
Verkövägen är för närvarande inte aktuellt och bedöms i nuläget inte
vara nödvändigt med hänsyn till rekommenderade gränsvärdesnivåer
för vägtrafikbuller.
Forts
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§ 209 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen längs
Verkövägen och anslutningen till den via Bengtsavägen.
Slutligen förslaget om samarbete med polisen, så
förekommer detta redan idag bland annat genom att polisen är
representerad i kommunens trafikutskott. Hur polisen slutligen
prioriterar sina insatser avgörs dock av polismyndigheten
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 280,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.309.317

§ 210
Svar på medborgarförslag om belysning på Fäjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010 § 68 av Simon Lindholm. Förslaget är mer belysning på
Fäjö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011, § 95
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Fäjövägen
mellan Riksvägen och Fäjö är statlig väg och ute på
Fäjö är vägen enskild väg med årligt underhållsbidrag från stat och
kommun. Frågan om uppsättning av ny vägbelysning är därför i
första hand en fråga för respektive väghållare att ta ställning till.
Eventuell gatubelysning på gator och vägar förutsätter att vissa
kriterier är uppfyllda (viss trafikmängd, tung trafik, skyltad hastighet,
skolväg eller busshållplatser mm).
Tekniska förvaltningen har tidigare haft möjlighet att prioritera och
svara för uppsättning av ny gatubelysning på icke kommunala vägar
under förutsättning att ovannämnda kriterier var uppfyllda och att
kostnaderna rymdes inom ramen för anslagna medel härför.
I nuläget finns inga anslagna medel inom förvaltningen för dessa
åtgärder då investeringsmedel för förnyelse gatubelysning inom
KLIMP-projektet är avsatta för energieffektiviseringsåtgärder.
Därmed kan inga framställningar om gatubelysning på icke
kommunala vägar beviljas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 281,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.317.317

§ 211
Svar på medborgarförslag om belysning i skogen utanför
Timjansgatan och Saffransgatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
maj 2010 § 68 av Matilda Lind. Förslaget är belysning i skogen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011, § 97
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att belysning
inom bostadsområden uppsättes normalt endast på
villagator, gång- cykelvägar och på av kommunen anordnade
lekplatser. Att sätta upp belysning i intilliggande skogsområden är inte
brukligt och inte heller ekonomiskt försvarbart.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 282,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.391.312

§ 212
Svar på medborgarförslag om förbättringsarbete på gång- och
cykelvägar vid badbryggan på Hasslö Sandvik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
augusti 2010 § 111 av Sven-Erik Karlsson. Förslaget är att man
täcker ytan med sand som följt med upp från vattnet när man rensat
stranden från sjögräs under de senaste åren.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
122 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
använda sjösand är ingen bra långsiktig lösning, då materialet är
alltför finkornigt. Förvaltningen avser att inför badsäsongen 2012
hyvla och grusa av den aktuella gc-vägen med slitlagergrus i de delar
som bedöms vara erforderligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 283,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2006.310.512

§ 213
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten på
Drottninggatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni
2006 § 79 av Elisabeth Mattisson. Förslaget är att så kallade
”vägbulor” anläggs i korsningen Ö Köpmansgatan - Drottninggatan
samt att man överväger liknande åtgärder i övriga
korsningar längs Drottninggatan.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2008
§ 247 att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för
ytterligare beredning för att söka finna en bättre lösning än den som
finns idag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
128 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de av
förvaltningens tidigare utförda åtgärderna (avsmalning och
”gångbaneklackar”) var åtgärder som man då kunde enas om
utan att förändra gatans ”historiska karaktär”.
Under senare år har hastighetsdämpande åtgärder utförts i andra
korsningar på Trossö t ex. korsningen N Smedjegatan –
Ö Köpmansgatan.
Tekniska förvaltningen föreslår nu att man, i enlighet med förslagets
syfte, bygger om den aktuella korsningen genom att man höjer upp
hela korsningen och kompletterar åtgärden med så kallade pollare för
att skapa en tryggare passage för de oskyddade trafikanterna (jämför
korsningen N Smedjegatan - Ö Köpmansgatan).
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna beräknas uppgå till ca 3400 tkr varför objektet bör prövas mot andra angelägna objekt och om
möjligt prioriteras i samband med kommande budgetbeslut.
Beträffande eventuella åtgärder i övriga korsningar längs
Drottninggatan får ställningstagande härom ske i samband med
budgetarbeten under de närmast kommande åren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 284,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2010.632.556

§ 214
Svar på medborgarförslag om äventyrsbad vid gamla ishallen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011, § 144 av Lisa Lindborg. Förslaget är att bygga ett
äventyrsbad där gamla ishallen låg.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, §
123 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att ett
problem är att den föreslagna platsen, vilken tidigare fungerat
som soptipp, innehåller miljöfarligt avfall som först måste saneras
(bortföras). I orört skick kan massorna ligga kvar och ytan användas
för annat ändamål (till exempel parkering för besökare till
Wämöparken m fl platser eller annan verksamhet).
Förslag om ett äventyrsbad i Karlskrona är i och för sig intressant,
men är förenat med stora investerings- och driftkostnader.
Att genomföra detta i kommunal regi är tveksamt. Om intresse
däremot finns från privata aktörer bör kommunen se positivt på
detta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 285,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

2007.498.550

§ 215
Svar på medborgarförslag om Sandhamns hamns framtida
användning.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
oktober 2007, § 151 av Jan Kindberg. Förslaget är att ”hamnområdet
som nu är klassat som industrimark bör helt eller åtminstone delvis
frisläpps för annan användning”
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2010,
§ 152 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den
företagsetablering med vinterförvaring av fritidsbåtar inomhus som var
aktuell vid tiden för medborgarförslagets författande, är inte längre
aktuell i Sandhamn. I samband med att fiskenäringens förutsättningar
och framtid diskuterats, bl a i anslutning till arbetet med översiktsplan
2030 har Sandhamns potential som fiskehamn uppmärksammats.
Tekniska förvaltningen har som underlag till översiktsplanen under
våren 2010 färdigställts en hamnutredning som visar att Sandhamn
kan vara ett intressant alternativ för omlokalisering för fiskenäringen
från Saltö i samband med en framtida exploatering på Saltö. Detta
avspeglas i översiktsplanens föreslagna markanvändning. Kommunen
har sedan 2008 vidareutvecklat sin syn på Sandhamn och betraktar
den nu som en viktig hamn för fisket, med särskild tyngdpunkt på
lokalt kustnära fiske. Då nu gällande plan för hamnen ger goda
förutsättningar för en sådan utveckling bedöms det inte lämpligt att
idag ändra detaljplanen. Detta hindra dock inte att även annan icke
störningskänslig verksamhet som kan få synergieffekter med en aktiv
fiskehamn kan tillåtas etablera sig i hamnen eller dess närområde
under förutsättning att det inte försvårar en utveckling av
fiskenäringen. En sådan etablering har redan givits tillstånd inom en
mindre del av hamnområdet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 286,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

24 november 2011 85

Kommunfullmäktige
Akten

2006.422.311

§ 216
Svar på medborgarförslag om promenadstråk med
hantverksförsäljning i Handelshamnen och väg mot Wämö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31
augusti 2006, § 111 av Ann-Marie Hedström. Förslaget är att när valet
är över och valstugorna stå tomma, så kan man hyra ut dem till
intresserade som kan sälja sina hantverksprodukter i dem och att
dom är placerade i handelshamnen ut till Wämö.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2010,
§ 151 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
anläggande av parkering under Stortorget har undersökts tidigare.
Det har visat sig svårt att realisera då bergrummet inte håller lämpliga
mått för att anlägga parkering, samt at det är svårt och kostsamt att
hålla tillräcklig god luftkvalitet samt svårigheter att hantera
fuktproblem. Även trygghetsfrågorna är svåra att hantera med en
sådan lösning. Kommunen arbetar i stället aktivt med att hantera
parkeringssituationen på Trossö på andra sätt. Under våren 2010 har
tekniska förvaltningen arbetat fram en parkeringsstrategi som anses
vara en del av underlagt vid arbetet med den fortsatta utvecklingen av
de offentliga miljöerna på Trossö.
I samband med översiktsplan 2030 har stråket mellan Trossö och
Wämöparken särskilts uppmärksammats. Ambitionerna är att den
delen av staden ska bli avsevärt mycket mer fotgängarvänlig. Bland
annat föreslås en förbättrad kajpromenad längsmed österleden, vilket
avese förverkligas i samband med Pottholmsprojektet. Oljehamnen
avses omvandlas till en ny stadsdel med fokus på rekreation och
vattenkontakt. Bryggareberget och dess kulturmiljöer avses
framhävas ytterligare. Förslagsställarens ambitioner om en mer
fotgängarvänlig del av staden bedöms härmed tillgodoses om än med
något andra medel än de föreslagna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 287,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed
är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

15 december 2011
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 15
december 2011.
§ 217 Utdelning av kulturpris.
§ 218 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 219 Kommunala val.
§ 220 Anmälningsärende.
§ 221 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 222 Inkomna interpellationer.
§ 223 Svar på interpellation om utredning att flytta hela
fastighetsavdelningen från Tekniska nämnden till Serviceförvaltningen.
§ 224 Svar på interpellation om förslag att nyinrätta en tjänst som
utvecklingschef/förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen.
§ 225 Utökad finansieringsram för ombyggnad av Rådhuset.
§ 226 Projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad av
korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby.
§ 227 AB Arena Rosenholm Karlskronas hemställan om att få i uppdrag att
teckna samarbetsavtal med Statens Maritima Museer.
§ 228 Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 229 Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
§ 230 Begäran om ändring av reglemente för utbildningsnämnden.
§ 231 Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
§ 232 Ändring av stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspriset
§ 233 Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb ska öka”.
§ 234 Energi – och Klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020.
§ 235 Svar på medborgarförslag om att öppna spårvagnstunneln under Trossö för
biltrafik.
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§ 236 Svar på medborgarförslag om att göra vägen bredare på Trombgatan i Södra
Hässlegården för biltrafik.
§ 237 Svar på medborgarförslag om hängbro från Dragsö till Högaholm, Högaholm till
Kålö, träbro vidare till Långö.
§ 238 Svar på medborgarförslag om att göra Karlskrona kommuns politiker papperslösa
§ 239 Svar på medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ energi i Bubbetorp.
§ 240 Svar på medborgarförslag om att Affärsverken ska leverera sk. svart fiber till
företagare inom Karlskrona kommun.
§ 241 Svar på medborgarförslag om att förbättra sopstationen på Trossö.
§ 242 Svar på medborgarförslag om att rusta upp/ bygga ut simhallen i Karlskrona
centrum till ett äventyrsbad.
§ 243 Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
§ 244 Svar på motion om mötestider i kommunfullmäktige och nämnderna.
§ 245 Svar på motion om drogtester i skolan.
§ 246 Svar på motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum.
§ 247 Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
idrottsplats.
§ 248 Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
§ 249 Svar på motion om Saltö bollplan.
§ 250 Svar på motion om FAS3.
§ 251 Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala
ordningsföreskrifter § 19 om hund.
§ 252 Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark i
centrala Karlskrona.
§ 253 Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på Arena
Rosenholm.
§ 254 Svar på medborgarförslag om att verkställa kommunfullmäktiges
beslut gällande ickedjurtestade produkter.
§ 255 Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala föreskrifter
§ 18 om hund.

15 december 2011
§ 256 Svar på medborgarförslag om gatubelysning på Augerumsvägen.
§ 257 Svar på medborgarförslag om utbyggnad av kaj vid Scandic hotell.
§ 258 Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Sturkö
§ 259 Svar på medborgarförslag om belysning i backen i skogen mellan
Hässlegården- Spandelstorp.
§ 260 Svar på medborgarförslag om fartkamera på Verkö.
§ 261 Svar på medborgarförslag om att göra om husvagnsparkeringen i
Hässlegården till hyrbar husvagnsplats
§ 262 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen längs Verkövägen
och anslutningen till den via Bengtsavägen.
§ 263 Svar på medborgarförslag om belysning på Fäjö.
§ 264 Svar på medborgarförslag om belysning i skogen utanför
Timjansgatan och Saffransgatan.
§ 265 Svar på medborgarförslag om förbättringsarbete på gång- och
cykelvägar vid badbryggan på Hasslö Sandvik.
§ 266 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten på Drottninggatan.
§ 267 Svar på medborgarförslag om äventyrsbad vid gamla ishallen.
§ 268 Svar på medborgarförslag om Sandhamns hamns framtida användning.
§ 269 Svar på medborgarförslag om promenadstråk med hantverksförsäljning i
Handelshamnen och väg mot Wämö.
§ 270 Svar på motion arbete åt alla.
§ 271 Svar på motion om att säga upp avtalet med migrationsverket.
§ 272 Svar på motion om införande av föräldrainformation om skolk via sms i
Karlskrona kommuns skolor.
§ 273 Svar på motion om att minimera ungdomsarbetslösheten.
§ 274 Svar på medborgarförslag om försäljning av Östersjöhallen och
idrottshallen, samt byggande an nya hallar i Rosenholm.
§ 275 Svar på medborgarförslag om ett stopp i Garpahamnen, Hasslö i samband
med sommarbåtturen som lägger till på Aspö.
§ 276 Svar på medborgarförslag om att låta all trafik på väg in till stan få busstorget
som ändhållplats.
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§ 277 Svar på medborgarförslag om ny anläggning för brandförsvaret och
ambulanscentralen.
§ 278 Svar på medborgarförslag om flera bussar mellan Kättilsmåla och Lyckeby
och omvänt.
§ 279 Svar på medborgarförslag om att kollektivtrafiken bör ha tätare trafik i
områden som växer.
§ 280 Svar på medborgarförslag om kollektivtrafikens dag.
§ 281 Svar på medborgarförslag om förbättrad kommunikation till Sturkö.
§ 282 Svar på medborgarförslag om att göra Amiralen till knutpunkt för
Karlskronas busslinjer.
§ 283 Svar på medborgarförslag om ersättning till arbetsgivare där de
förtroendevalda är tjänstlediga.
§ 284 Svar på medborgarförslag om infartsleden till Karlskrona centrum.
§ 285 Svar på medborgarförslag om bullerplank.
§ 286 Svar på medborgarförslag trafiksituationen på Sunnavägen.
§ 287 Svar på medborgarförslag om att plats till återvinningsstation ska ingå i
avtal vid exploateringssamarbete med vissa företag.
§ 288 Svar på medborgarförslag om utökning av tomter inom kommunalägd
mark i Fridlevstad.
§ 289 Svar på medborgarförslag om namnsättning av kvarter, gränder
rondeller.
§ 290 Svar på medborgarförslag om att anlägga en betongsskatepark i
Karlskrona.
§ 291 Svar på medborgarförslag om att alla kommunala gymnasium borde
erbjuda en egen dator till eleverna.
§ 292 Svar på medborgarförslag om sommartrafik från Tossö vid Djupsviks brygga
på Aspö till Horns brygga på Hasslö.
§ 293 Ordförande julhälsning.
_____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 15 december 2011, kl 13.00-18.50.

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

5

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Christina Mattisson (S) kl 13.00-17.50 §§ 217-252
Lena Ryge (S) kl 13.00-16.45 §§ 217- 228
Peter Johansson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S) kl 13.25-17.55 §§ 221-254
Eva- Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Oscar Dyberg (S)
Magnus Johansson (S) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Fredrik Wallin (S)
Patrik Hansson (S) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Eva Öhman (S)
Chatarina Holmberg (S)
Rikard Jönsson (S) kl 13.00-17.50 §§ 217-252
Roland Andreasson (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.25-18.50 §§ 221-293
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Ann-Louise Trulsson (-) kl 13.00-18.05 §§ 217- del av §
271
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M) kl 13.00-18.15 §§ 217- del av § 271
Emina Cejvan (M) kl 13.00-18.10 §§ 217- del av § 271
Nicklas Platow (M) kl 13.00-18.15 §§ 217- del av § 271
Jan-Åke Nordin (M) kl 13.00-16.15 §§ 217- del av § 228
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-18.15 §§ 217- del av § 271
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00-17.35 §§ 217-250
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Ola Svensson (SD) kl 13.00-16.20 §§ 217- del av § 228
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD) kl 13.00-18.30 §§ 217- del av § 273
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP) kl 13.00-18.40 §§ 217- del av §
273
Anna Ekström (FP) kl 13.00-16.30 §§ 217- del av § 228
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Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-18.10 §§ 217- del av § 271
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 14.05-18.50 §§ 225-293
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
John-Erik Danerklint (S) kl 13.00-13.25 §§ 217-219
Åke Håkansson (S)
Sandra Bengtsson (S) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Bo Svensson (S)
Mats Fagerlund (S)
Nusreta Kuranovic-Nilsson (S)
Patrik Enstedt (S)
Eva-Britt Dahlström (S) kl 13.00-15.55 §§ 217- del av § 228
Birgitta Möller (S) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Ann-Marie Branje (M) kl 13.00-13.25, 16.45-18.50 §§ 217219, 229-293
Bengt Fröberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Simon Gruvström (SD)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksen (SD) kl 13.00-18.30 §§ 217- del av § 273
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP)
Günter Dessin (V)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-14.05 §§ 217-224
Lotta Holgersson (S) kl 16.45-18.50 §§ 229-293
Ali Abuisefan (S) kl 16.45-18.50 §§ 229-293
Gunilla Ekelöf (FP) kl 16.45-18.50 §§ 229-293
Anders Ovander (M) kl17.00-18.50 §§ 235-293
Marianne Nordin (M) kl17.00-18.50 §§ 235-293

Närvarande ersättare

Anders Persson (S)
Ali Abuisefan (S) kl 13.00-16.45 §§ 217- 228
Michael Ryge (S) kl 13.00-16.45 §§ 217- 228
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.45 §§ 217- 228
John-Erik Danerklint (S) kl 13.25-18.50 §§ 220-293

15 december 2011

Ann-Marie Branje (M) kl 13.25-16.45 §§ 220-228
Anders Ovander (M) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Marianne Nordin (M) kl 13.00-17.00 §§ 217-234
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Billy Åkerström (KD) kl 14.05-18.50 §§ 225-293
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-16.45 §§ 217- 228
Gunnel Björkén (MP)
José Espanoza (MP)
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Bruno Carlsson (SD) och Stefan Lundin (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
torsdagen den 22 december 2011, kl.12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 217-293
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Bruno Carlsson

Justeringsledamot………………………………………………
Stefan Lundin
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 22 december 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 217
Utdelning av kulturpris.
Kulturpriset tilldelas år 2011 Katarina Mazetti med följande
motivering:
För att med värme och engagemang i sin gärning och sitt författarskap gett
oss inblick i mäns och kvinnors – speciellt kvinnors – liv och varande.
Önskan att berätta som tog sin början i flickrummet i Karlskrona är idag
framgångsrikt långt utanför landets gränser och vi vill uppmana till fortsatt
skapande till glädje för stora och små överallt.
______

15 december 2011

Kommunala uppdrag
Akten

10

2011.27.102

§ 218
Avsägelser av kommunala uppdrag
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) har i skrivelse daterad 30 november 2011
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Ann-Louise Trulsson (KD) har i skrivelse daterad 9 november 2011 avsagt
sig uppdraget som ersättare i Arena Rosenholm.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

15 december 2011

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

11

2011.27.102

§ 219
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Kommunstyrelsen
Ersättare Billy Åkerström (KD) efter Inga Lill Siggelsten Blum.
Arena Rosenholm AB
Ersättare Tommy Olsson (KD) efter Ann-Louise Trulsson.
______

15 december 2011

Akterna

12

2011.222.700
2011.531.611

§ 220
Anmälningsärende.
1. Anmälan till kommunfullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda beslut
inom LSS 9§ Handikappnämnden.
2. Skrivelse avseende bättre skola 201- centrumalternativet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

15 december 2011

Akterna

13

2011.555.106
2011.576.009
2011.577.133

§ 221
Inkomna motioner.
1. Motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnd om hyresgaranti,
av Börje Dovstad (FP).
2. Motion om införande av E-demokrati, av Christopher Larsson (SD).
3. Motion om flyktingsmottagandet i kommunen, av Ola Svensson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
___________

15 december 2011

Akterna

14

2011.561.001
2011.562.001

§ 222
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg om
utredning att flytta hela fastighetsavdelningen från tekniska nämnden till
serviceförvaltningen, av ledamot Lars Hildingsson (S).
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg om
förslag att nyinrätta en tjänst som utvecklingschef/förvaltningschef på
kommunledningsförvaltningen, av gruppledare Christina Mattisson (S).
__________

15 december 2011

Akten

15

2011.561.001

§ 223
Svar på interpellation om att flytta hela fastighetsavdelningen från
tekniska nämnden till serviceförvaltningen.
Interpellation den 4 december 2011 till kommunstyrelsens ordförande
Camilla Brunsberg från Lars Hildingsson (S).
Camilla Brunsberg (M) har den 14 december 2011 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Lars Hildingsson (S), Camilla Brunsberg (M) OCH Åke
Håkansson (S).
__________

15 december 2011

Akten

16

2011.562.001

§ 224
Svar på interpellation om förslag att nyinrätta en tjänst som
utvecklingschef/förvaltningschef på kommunledningsförvaltningen.
Interpellation den 4 december 2011 till kommunstyrelsens ordförande
Camilla Brunsberg från Christina Mattisson (S).
Camilla Brunsberg (M) har den 14 december 2011 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Christina Mattisson (S) och Camilla Brunsberg (M).
__________

15 december 2011

Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

17

KS2010.154.295

§ 225
Utökad finansieringsram ombyggnad Rådhuset.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2010 om
investeringstillstånd och finansieringstillstånd med nyupplåning på 28
mnkr för om- och tillbyggnad av Rådhuset för Domstolsverkets
räkning. Den externa hyresgästen kommer att betala hela
investeringskostnaden med en avskrivningstid på 6 år.
Det kan nu konstateras att den tilldelade finansieringsramen kommer
att överskridas innan projektet är slutfört. Anledningen är att det i
komplicerade äldre byggnader som Rådhuset uppstår många
överraskningar under byggtiden eftersom inte alla fakta är kända när
projektet projekteras och handlas upp.
De svårigheter som uppstått under projektets gång har varit av
varierande karaktär, främst hänförliga till byggnadens ålder, tidigare
gjorda renoveringar och tillbyggnader samt att nyttjaren/hyresgästen
har haft sin verksamhet i gång under byggnadstiden.
Projektets färdigställandetid har flyttats delvis på grund av
tilläggsbeställningar från hyresgästen, men också på grund av de
ändrade förutsättningar som framkommit under projektets gång.
Tidsförskjutningen innebär ingen ökad entreprenadkostnad, men ett
förlängt åtagande medför ökade kostnader för projektledare och
kontrollanter.
Ändrings- och tilläggsarbeten uppgår till ca 3 mnkr, exklusive
driftsåtgärder som finansieras med fastighetsavdelningens egna
underhållsmedel. Utökat rivningsåtagande uppgår till cirka 1 mnkr.
Projektets slutkostnad prognostiseras till ett överskridande på 4 mnkr
jämfört med den ursprungliga kalkylen. Utöver tidigare beslutad
finansieringsram erfordras 4 mnkr för att slutföra projektet.
Den utökade investeringskostnaden kommer att betalas av
hyresgästen genom investeringstillägg som avskrives under 6 år.
Forts

15 december 2011
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§ 225 forts
Utökad finansieringsram ombyggnad Rådhuset.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
299, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att utöka tidigare tilldelad finansieringsram på 28 mnkr med 4 mnkr, till
total finansieringsram med nyupplåning på högst 32 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Handikappnämnden
Ekonomienheten
Akten

19

KS2011.523.293

§ 226
Projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad av
korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby.
Utifrån brandsäkerhetsskäl har handikappnämnden för avsikt att lämna
befintliga lokaler på Elers väg i Spandelstorp och i stället flytta
verksamheten till inom kort ledigställda lokaler på Kiselvägen i Rödeby.
Dessa lokaler blir tillgängliga genom att den nuvarande
korttidsverksamheten kring årsskiftet kommer att flytta till den om- och
tillbyggda ”Blåvingen” på Bergåsa/V Mark.
För att kunna flytta verksamheten till Kiselvägen krävs då en viss
tillbyggnad av lokalerna och en smärre anpassning av utemiljön. Utgiften
för dessa åtgärder beräknas av tekniska nämnden till totalt ca 1,7 miljoner
kronor. Eftersom projektet inte har initierats förrän nu, finns inte i nuläget
några särskilda medel avsatta för dess genomförande.
Tekniska nämnden föreslår därför att överblivna medel från avslutad
investering i arbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket tillsammans med
icke intecknat investeringsutrymme för fastighetsavdelningens
klumpanslag i Budget 2012 tas i anspråk för att finansiera detta projekt.
Den tillkommande hyreskostnaden för handikappnämnden beräknas
samtidigt till 150 tkr per år och kommunledningsförvaltningen förutsätter
då att denna merkostnad kan inrymmas inom handikappnämndens
befintliga budgetramar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
301, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att anslå 1,8 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av korttidsboende
på Kiselvägen i Rödeby,
2. att finansiera detta belopp genom att dels omdisponera överblivna
medel om 1,1 miljoner kronor inom 2011 års investeringsram för
Fastighetsverksamhet, dels ianspråkta resterande 0,6 miljoner kronor ur
2012 års fastställda investeringsutrymme för Fastighetsverksamhet,
3. att samtidigt bevilja tekniska nämnden både projekterings- och
investeringstillstånd för detta projekt, samt
4. att tillkommande hyreskostnader ska inrymmas inom
handikappnämndens från år 2012 tilldelade budgetramar.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

15 december 2011

AB Arena Rosenholm
Moderbolaget
Ekonomienheten
Akten
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KS2007.164.875

§ 227
AB Arena Rosenholm Karlskronas hemställan om att få i uppdrag att
teckna samarbetsavtal med Statens Maritima Museer.
Marinmuseum i Karlskrona planerar att uppföra en ubåtshall. Målet är att
skapa ett unikt besöksmål i världsklass och med potential att attrahera
besökare från hela världen.
2014 ska ubåten Neptun vara ombyggd till museiubåt och tillsammans
med Sveriges första ubåt Hajen vara inbyggda i den nya ubåtshallen.
Ubåtshallen skall erbjuda framtida besökare en modern och interaktiv
utställning som lyfter fram och kompletterar ubåtarna. Detta bedöms öka
antalet besökare till Marinmuseum från dagens 200 000 besökare till
230 000 besökare. Utbyggnaden av Marinmuseum gynnar hela regionen
och i synnerhet Karlskrona kommun samtidigt som en del av kalla krigets
kulturarv kan bevaras och levandegöras.
Ökning av antalet besökare till museet ger avkastning i lokala företag i
form av fler arbetstillfällen, nystart av företag mm. Nya turismaktiviteter
och marknadsföringskoncept bör kunna följa i spåren av den nya
ubåtshallen.
Med anledning av uppförandet av denna nya ubåtshall har ett förslag till
samarbetsavtal tagits fram mellan Statens Maritima Museer och AB Arena
Rosenholm Karlskrona gällande biljettförsäljning. Avtalet avser köp av
biljetter för 750 000 kr per år under en sjuårsperiod och motsvarar ca
5 700 biljetter. Värdet på avtalet uppgår till ca 5,2 mkr (750 000kr x 7 år).
Arenabolagets egna kapital uppgick 31 dec 2010 till 600 tkr. Avtalets värde
är stort i för hållande till bolagets egna kapital. Avtalet får därmed anses
vara av principiell karaktär vilket innebär att kommunfullmäktige ska fatta
beslut i frågan.
Om arenabolaget inte säljer biljetter motsvarande 750 000 kr och bolagets
resultat blir negativt får AB Karlskrona Moderbolag får i sådant fall ge
bolaget koncernbidrag för att täcka eventuell förlust.
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§ 227 forts
AB Arena Rosenholm Karlskronas hemställan om att få i uppdrag att
teckna samarbetsavtal med Statens Maritima Museer.
Risken att bolaget inte säljer biljetter motsvarande 750 000 kr får anses
liten i förhållande till den attraktion och den möjlighet
ubåtshallen blir. Avtalet avser biljettköp motsvarande ca 20% av den
beräknade ökningen av besökare. Om det genom ett politiskt beslut skulle
bestämmas att entréavgiften tas bort för Statens museer upphör avtalet att
gälla. Avtalsförslaget bifogas.
Ärendet behandlades på AB Arena Rosenholms styrelsemöte den 18
oktober och på AB Karlskrona Moderbolags styrelsemöte den 27 oktober.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
304, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att ge AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att teckna
samarbetsavtal med Statens Maritima Museer om köp av biljetter hos
museet för 750 000 kr per år under en sjuårsperiod.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
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KS2011.193.041

§ 228
Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Härmed överlämnas årets sista uppföljning per den 31 oktober för
kommunen och koncernen jämte en prognos för årets resultat.
Jämfört med delårsrapporten per sista augusti har framförallt två
finansiella poster inträffat som påverkar det prognostiserade resultatet.
Dels en ny reviderad skatteunderlagsprognos, och dels att den
underliggande referensräntan för beräkningen av pensionsskulden har
sänkts. Det är i synnerhet den sistnämnda som påverkar den reviderade
prognosen över årets resultat, som nu beräknas uppgå till 8,7 mnkr på
årsbasis jämfört med budgeterade 3,9 mnkr.
Nämndernas samlade negativa avvikelse ökar med ca -2,5 mnkr och
beräknas uppgå till -14,7 mnkr, och beror framförallt på
utbildningsnämndens och socialnämndens nya prognoser.
Beträffande socialnämnden så fastställde kommunfullmäktige §148
kommunstyrelsens förslag till hantering av denna avvikelse.
Samtliga nämnder påminns om att de av fullmäktige tilldelats såväl
erforderliga ramar som givna ansvar för sina olika verksamheter. Det är
respektive nämnd som ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs
med de medel som finns till förfogande.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat den 29 november 2011, § 305
1. att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser som prognostiserar en
negativ avvikelse att följa kommunfullmäktiges beslut, §148, i samband
med behandling av delårsrapport per den 31 augusti.
2. att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2011
Forts
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§ 228 forts
Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
305, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljningen per den 31 oktober 2011.
Christina Mattisson (S), Karin Månsson (FP), Mats Lindbom (C), Börje
Dovstad (FP), Emma Swahn Nilsson (M), Patrik Hansson (S), Magnus
Johansson (S), Anna Ekström (FP), Jan- Olof Petersson (FP), Jan
Lennartsson (M), Björn Gustavsson (MP) och Nicklas Platow (M) yttrar sig.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Akten
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2011.115.003

§ 229
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 oktober 2011,
§ 129, föreslagit kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet
för barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona.
Nuvarande reglemente fastställdes av Kommunfullmäktige den 28 april
2011, § 57.
I reglementet finns skrivning som inte är förenlig med den lagstiftning som
gäller för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och som förbisågs
vid revideringen.
Under rubriken Verksamhetsområde § 1 5 stycket är lydelsen För barn och
ungdomar med funktionshinder skall Barn- och ungdomsnämnden besluta
om bistånd enligt socialtjänstlagen § 6 och skollagen 2 kapitlet 9 § (SOL
§16).
Texten föreslås ändras till För barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
skall sådant stöd ges i enlighet med vad skollagen föreskriver avseende
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
306, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
enligt förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Utbildningsnämnden
Akten
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2011.120.003

§ 230
Begäran om ändring av reglemente för utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 3 mars 2011, § 15,
föreslagit kommunfullmäktige att fastställa förändring i reglementet för
utbildningsnämnden i Karlskrona.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 28 april 2011, § 56 på
grund av ofullständiga handlingar.
Utbildningsnämnden har nu vid sammanträde den 27 oktober 2011, § 82,
föreslagit kommunfullmäktige att fastställa det reviderade förslaget till nytt
reglemente för utbildningsnämnden i Karlskrona.
Utbildningsnämndens ansvarsområden har under åren ändrats och därför
bör också det reglemente som reglerar nämndens ansvar ändrats.
En del nya verksamheter har tillförts och andra har avvecklats eller förts till
andra nämnder de senaste åren.
Följande verksamheter har tillförts utbildningsnämnden:
Gymnasiesärskolan och Särvux.
Följande verksamheter har förts till annan nämnd: Psilander Grafiska har
tillförts kommunstyrelsen.
Följande verksamheter har avvecklats: AV-centralen från 2011.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
307, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa det reviderade förslaget till nytt reglemente för
utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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2009.780.003

§ 231
Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 28 april 2011, § 58 med
anledning av återremissen på utbildningsnämndens förslag till ändring
under § 56.
I samband med inrättandet av serviceförvaltningen under
kommunstyrelsen 2008 gjordes ingen revidering av reglementet för
kommunstyrelsen. En revidering av reglementet för kommunstyrelsen bör
göras för att ge en samlad bild av de verksamheter kommunstyrelsen har
hand om. Kommunledningsförvaltningen har därför upprättat ett förslag till
reviderat reglemente.
I reglementets 7 § anges de övriga verksamheter förutom ekonomisk
förvaltning (4§), personalpolitik (5 §) och uppgifter enligt speciallagstiftning
(6 §) kommunstyrelsen har hand om. 7 § föreslås kompletteras med
följande p 12-18 för att tydliggöra vilka verksamheter som ingår i
serviceförvaltningen:
12. Gemensam kostproduktion
13. Gemensam ekonomi- och personaladministration
14. Gemensam internservice: Kundservice, Leasingbilar, transporter och
fordonshantering
Tryckeri och posthantering
15. IT och telefoni
16. Upphandlingsstöd och övergripande upphandlingsfrågor
17. Kommunhälsan
18. Karlskrona kompetenscenter
Vidare förslås att punkt 3 köp och försäljning av bostadsrätt under 8 §
Delegering från kommunfullmäktige tas bort. Inga bostadsrätter förvaltas
av kommunstyrelsen. Tekniska nämnden, som förvaltar kommunens
bostadsrätter, har i beslut den 26 januari 2011 § 3 föreslagit
kommunfullmäktige att motsvarande delegation från fullmäktige införs i
tekniska nämndens reglemente.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
308, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förändring i reglementet för kommunstyrelsen i Karlskrona
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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2011.167.003

§ 232
Ändring av stadgar för föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Hillerödspriset
Idrotts- och fritidsnämnden har påtalat att en översyn av stadgar för
föreningsledarpris, idrottsstipendier och Hillerödspriset bland annat vad
gäller bostadsort behövs. En översyn av stadgarna har därför
genomförts av idrotts- och fritidsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
309, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att förändringar av stadgarna för föreningsledarpris, idrottsstipendier och
Hillerödspriset görs enligt upprättat förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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2011.513.041

§ 233
Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb ska öka”.
I budget för Karlskrona kommun för 2011 och planer för 2012-2013 som
antogs av kommunfullmäktige 2010-12-15 finns målet ”Antalet jobb i
Karlskrona ska öka” som ett verksamhetsmål som riktar sig till
kommunledningsförvaltningen. Verksamhetsmålet ingår i avdelningen för
tillväxts uppdrag att tillsammans med externa aktörer skapa förutsättningar
för en positiv utveckling av Karlskrona.
Då det inte går att mäta och följa upp målet med den statistik och de fakta
som finns tillgängliga görs en översiktlig beskrivning av det som finns att
tillgå och även kring aktuella förändringar i underlagen från centralt håll.
Syftet med denna översyn av hur målet har formulerats är att kunna
beskriva målet på ett sätt som går att följa upp och mäta.
SCB:s underlag med registerbaserad arbetsmarknadsstatistik.
Syftet med den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken är att ge årlig
information om befolkningens sysselsättning såväl totalt som på en
regional nivå. Undersökningen är en totalundersökning och för att
bestämma sysselsättningen använder Statistiska centralbyrån, SCB,
information från de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämna till
Skatteverket samt information om företagsinkomster genom
Standardiserade räkenskapsutdrag.
Antal arbetstillfällen i en kommun anges med termen dagbefolkning som
omfattar personer som arbetar i kommunen och som bor i eller utanför
kommunen. Antal förvärvsarbetande anges med termen nattbefolkning
som är alla förvärvsarbetande personer som bor i kommunen oavsett i
vilken kommun de arbetar. Förvärvsarbetande definieras som alla
personer som hade avlönat arbete minst en timme per vecka under
november månad. Tillfälligt frånvarande ingår också bland de
förvärvsarbetande om de haft en kontrolluppgift med lön under året.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att SCB-statistiken, RAMS, är
mycket detaljerad, både geografiskt och tematiskt, men då den baseras
bland annat på deklarationsuppgifter blir det en naturlig eftersläpning
innan uppgifterna kan publiceras. Publicering sker så snart de slutliga
observationsregistren färdigställts.
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§ 233 forts
Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb ska öka”.
Kommunledningsförvaltningen använder dessa mått för att analysera
kommunens tillväxt och utveckling i ett längre perspektiv, göra analys av
pendlingsströmmar och näringsgrensindelning samt till att göra jämförelser
mellan delområden inom kommunen. För att göra de mer snabba
analyserna rekommenderar vi i stället att använda de redogörelser som
arbetsförmedlingen tar fram och som kommunens arbetsmarknadschef
redovisar med jämna mellanrum.
SCB:s Arbetskraftsundersökningar, AKU
Arbetskraftsundersökningarna, AKU, är en urvalsundersökning på
nationell nivå som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för
Sveriges befolkning i åldern 15-74 år och som utförs löpande av SCB.
AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl
antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan
med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det
officiella arbetslöshetstalet. Resultaten används tillsammans med annan
arbetsmarknadsstatistik som underlag för planering av och beslut om
arbetsmarknadspolitiska program, liksom för uppföljning av
arbetsmarknadsinsatser på en nationell nivå.
Förändringar i redovisningen nationellt
Från och med den 30 september 2011 har Arbetsförmedlingen ändrat sitt
sätt att beräkna andelen arbetslösa. I stället för att som hittills relatera till
befolkningen 16-64 år kommer procenttalen att baseras på den
registerbaserade arbetskraften. Arbetslösheten sätts i relation till
arbetskraften. Dessvärre är SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek inte
möjliga att bryta ner på lokal nivå. Därför har Arbetsförmedlingen tidigare
relaterat arbetslösheten till hela befolkningen i en grupp eller på en ort.
Anledningen till att Arbetsförmedlingen nu kan genomföra den här
förändringen är att ett nytt mått har tagits fram för att räkna fram
arbetskraften, den så kallade registerbaserade arbetskraften.
Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:
1 Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt RAMS) som består av alla som bor på en ort och som jobbar på orten eller som
pendlar till jobb på en annan ort. Dessa uppgifter uppdateras en
gång per år, i november.
2 Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen)
3 Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
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§ 233 forts
Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb ska öka”.
Kommunledningsförvaltningens slutsatser Kommunledningsförvaltningens
slutsatser och rekommendationer är att formuleringen av
verksamhetsmålet ska ändras och att verksamhetsmålet ska
kommenteras och följas upp med hjälp av tillgängliga
uppgifter från Arbetsförmedlingen tillsammans med de redovisningar som
arbetsmarknadschefen gör återkommande.
Vid behov bör näringslivsenheten göra kompletterande undersökningar
direkt till företag och arbetsplatser i kommunen för att få aktuella uppgifter
som kan kopplas till de insatser som görs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
310, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att ta bort verksamhetsmålet ”Antalet jobb i Karlskrona ska öka”, samt
2. att föra till verksamhetsmålet ”Andelen personer i sysselsättning
ska öka i Karlskrona kommun”.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
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2011.503.370

§ 234
Energi – och Klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020.
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun
ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi.
Planen fastläggs av kommunalfullmäktige. Energimyndigheten utreder för
närvarande denna lag i syfte att anpassa lagen till det som råder i nutid, en
mer strategisk syn på energiplanering i kommuner.
Kommunledningsförvaltningen har omarbetat energiplan från 2006 till en
strategisk energi- klimatstrategi ett program. Paketet utgörs av två
dokument, Energibalans och Energi- klimatprogram. Energibalansen har i
syfte att visa på nuläge i energitillförsel och energianvändning i kommunen
som geografisk enhet samt visa på de trender som går att utläsa ur
statistiken. Energibalansen redovisas i bilaga1. Energi- klimatprogrammets
syfte är att vara underlag för ett strategiskt energiarbete i kommunen som
geografisk enhet. Arbetet i Uthållig Kommun Etapp2 har tydligt haft
inriktningen på energi- klimatstrategier i kommunerna. Dessa är underlag
för det fortsatta strategiska energiarbetet i kommunen och är en
förutsättning i samarbete och vid ansökan om medel från nationella
myndigheter likväl som i ansökningar av EU-projekt. Uthållig Kommun
Etapp3 har tydlig inriktning på förverkligande av upprättade EnergiKlimatstrategier, bl.a. i bildande av näringslivsnätverk. Programmet är
kopplat till aktuella regionala, nationella och EU– mål. Lokalt till
måldokument, budget och Översiktsplan 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
312, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Energi- Klimatprogram Karlskrona kommun 2020.
Yrkande
Lars Hildingsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
under rubrik mål för kommunen som geografiskt område (externt) till år
2014, under punkt koldioxidutsläpp ändras till följande; utsläppet av
koldioxid i Karlskrona kommun ska till år 2014 ha minskat till 2,0
ton/år/kommuninvånare.
Günter Dessin (V) yttrar sig.
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§ 234 forts
Energi – och Klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020.
Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och Lars Hildingssons ändringyrkande.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar avslag på Lars Hildingssons ändringyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Lars Hildingssons ändringsyrkande mot
Christopher Larssons avslagsyrkande och finner att Kommunfullmäktige
beslutat enligt Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa Energi- Klimatprogram Karlskrona kommun 2020, samt
2. att texten under rubrik mål för kommunen som geografiskt område
(externt) till år 2014, under punkt koldioxidutsläpp ändras till följande;
utsläppet av koldioxid i Karlskrona kommun ska till år 2014 ha minskat till
2,0 ton/år/kommuninvånare.
____
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2010.89.311

§ 235
Svar på medborgarförslag om att öppna spårvagnstunneln under
Trossö för biltrafik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, § 27 av Mattias Arvmyren. Förslaget är att öppna spårvagnstunneln
under Trossö för biltrafik.
Teniska nämnden har i beslut den 20 juni 2011, § 79 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att den gamla spårvägstunneln under
Stortorget ägs i nuläget av Fortifikationsverket
som tidigare erbjudit kommunen att överta ägandet av tunneln.
Då ett övertagande och nyttjande av tunneln innebär omfattande
ekonomiska åtagande (skrotning av berg mm) har kommunen ännu ej
förklarat sig villig att anta ”erbjudandet”. I en tidigare diskussion om
ägandefrågan redovisade statens representant ett examensarbete med
biltrafik genom tunneln, men bedömdes då av kommunen ej ekonomiskt
intressant att genomföra.
Nämnden anser att medborgarförslaget ej är ekonomiskt försvarbart och
löser inte trafikfrågorna på Trossö.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 153 och den
24 november 2011, § 182 bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 § 205,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

34

2010.307.311

§ 236
Svar på medborgarförslag om att göra vägen bredare på Trombgatan
i södra Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010, § 68 av Amanda Gustavsson. Förslaget är att göra vägen bredare
på Trombgatan i södra Hässlegården.
Tekniska nämnden har i beslut den 20 juni2011, § 80 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att gatorna i södra Hässlegården är
utformade med den bredd som är möjlig och vanlig enligt gällande
detaljplan. Marken intill gatans båda sidor är tomtmark och ägs därmed
inte av kommunen. Den bredd gatan har idag är normalt för så kallade
villagator. För att kunna bredda gatan krävs en detaljplaneändring och
efterföljande marklösen, en åtgärd som är både kostsam och onödig.
Snörika vintrar hör till ovanligheterna i denna del av landet och därmed
byggs inga extra gatubredder för uppläggning av snövallar längs gatorna.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 154 bordlagt
ärendet och den 24 november 2011, § 183 bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 § 206,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

35

2010.517.312

§ 237
Svar på medborgarförslag om hängbro från Dragsö till Högaholm,
Högaholm till Kålö och träbro vidare till Långö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010, § 144 av Göran Alexandersson. Förslaget är en hängbro från
Dragsö till Högaholm, Högaholm till Kålö och träbro vidare till Långö.
Tekniska nämnden har i beslut den 20 juni 2011, § 82 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att kommunfullmäktige har tidigare
behandlat liknande medborgarförslag
(KF den 26 februari 2009 § 47 och den 26 mars 2009 § 72). Det ena
förslaget omfattade totalt 13 broar till en kostnad av ca 200 -250 mnkr och
det andra förslaget omfattade två broar till en kostnad av 16 mnkr
exklusive kostnader för detaljplanearbete. Förslagen bedömdes då inte
ekonomiskt möjliga att genomföra.
De nu föreslagna broarna omfattar totalt tre broar varvid kostnaderna kan
bedömas till 16-22 mnkr exklusive detaljplanekostnader mm.
Tekniska förvaltningen bedömer att även det nu liggande
medborgarförslaget innebär höga genomförandekostnader (och
konsekvenser för till exempel berörda boende och campingen på Dragsö).
Förslaget är ändå intressant, inte bara som promenadstråk, utan också
som cykelstråk och borde kunna prövas mot andra prioriterade
investeringsobjekt i samband med kommande budgetarbete.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 154 och den
24 november 2011, § 184 bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2011 § 207,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

36

2011.89.009

§ 238
Svar på medborgarförslag om att göra Karlskrona kommuns politiker
pappperslösa
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars
2011, § 21 av Filip Issal. Förslaget är att göra Karlskrona kommuns
politiker och administrativa personal ska göras papperslösa genom att
använda datorbaserade verktyg för hantering och distribution av dokument
samt att medel till detta söks från EUs strukturfond.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att arbetet med att styra
mot en digitalisering av ärendehanteringen har pågått under 2011 och från
och med september kommer endast en digitalärendehantering att
accepteras inom Kommunledningsförvaltningen och Serviceförvaltningen.
Övriga förvaltningar har kommit olika långt inom detta område, men
planen är att alla förvaltningar ska övergå till digital ärendehantering
efterhand.
Kommunstyrelsens allmänna utskott provar digitalärendehantering från
och med februari 2011 och en utvärdering är planerad i september.
Baserat på utfallet från utvärderingen kommer ett beslut om utökad digital
ärendehantering att tas under hösten.
Karlskrona kommun har en uppbyggd samverkan med Region Blekinge
vad gäller att söka medel från EU:s strukturfonder, bl.a. när det gäller IT
frågor. Karlskrona kommun har EU medel i projekten Blekinge ICT I och II
samt projektet Make IT Happen. Politiker är generellt ingen målgrupp för
EU:s strukturfonder så i detta ärende kan inga strukturfondsmedel sökas.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 155 och den
24 november 2011, § 185 bordlagt ärendet
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 229,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

15 december 2011

Affärsverken
Akten

37

2011.208.455

§ 239
Svar på medborgarförslag om fortsatt utbyggnad av alternativ energi
i Bubbetorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april
2011, § 44 av Ingemar Karlsson. Förslaget är att fortsatt utbyggnad av
alternativ energi i Bubbetorp.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat yttrande och
beslutsförslag, Affärsverken skriver att frågan om att bränna sopor har
aldrig varit aktuell för Affärsverken. Att använda sig av begreppet sopor är
direkt missvisande och leder tanken fel. Sopor i Affärsverkens
begreppsvärld är det som varken går att återanvända eller återvinna och
därför hamnar på deponi. Affärsverkens ambition är glasklar, nämligen att
så långt möjligt bidra till återanvändning och återvinning av resurser och
därmed minimera det som går till slutlig deponi. Frågan om att elda UBF
(Utsorterade Brännbara Fraktioner) det som insamlas i den gröna tunnan
och som enligt gällande regler och Naturvårdverkets rekommendationer
ska eldas har undersökts. Därtill kommer att sedan beslutet om att bygga
kraftvärmeverket togs, har utvecklingen gått framåt så att mjukplast i allt
högre grad ska gå tillbaka för återvinning. Diskussionen om bränsleval till
etapp II på Bubbetorp kommer att ske när Affärsverken återkommer till
kommunfullmäktige med begäran om investeringstillstånd för denna etapp.
Vid framtagandet av detaljplanen för Bubbetorp fanns även förslag att
uppföra vindkraft för produktion av förnybar energi. Vid sammanvägningen
av möjlig byggnation, ställd mot miljövärden i naturen, vann den senare
varför vindkraft inte blev aktuell att uppföra på denna plats.
När det gäller solen pågår för närvarnade en utredning inom bolaget att
sätta upp solceller på Bubbetorpsanläggningen i samband med dess
idrifttagning.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 157 och den
24 november 2011, § 186 bordlagt ärendet
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 230,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

15 december 2011

Affärsverken
Akten

38

2011.292.534

§ 240
Svar på medborgarförslag om att leverera sk svart fiber till företagare
inom Karlskrona kommun för datakommunikation.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni
2011, § 103 av Fredrik Danerklint. Förslaget är att leverera sk svart fiber
till företagare inom Karlskrona kommun för datakommunikation.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat yttrande och
beslutsförslag, Affärsverken skriver att man redan i dag hyr ut svart fiber
till företagare inom vårt stadsnät. Fastställd prislista finns tillgänglig via vår
kundservice för Stadsnätsfrågor. Förslagsställaren har erhållit denna
prislista direkt.
När det gäller operatörsrollen är det fritt att leverera sina tjänster i det
öppna stadsnätet efter att operatören tecknat samarbetsavtal med oss.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 158 och den
24 november 2011, § 187 bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 231,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

15 december 2011

Affärsverken
Akten

39

2011.178.455

§ 241
Svar på medborgarförslag om att förbättra sopstationen på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april
2011, § 44 av Miranda Bergström m fl. Förslaget är att förbättra
sopstationen på Trossö.
Affärsverken har i skrivelse den 26 augusti 2011, § 80 lämnat yttrande och
beslutsförslag, Affärsverken skriver att Affärsverken är entreprenör åt FTI
(Förpacknings- och tidningsinsamlingen) när det gäller insamling av
återvinningsmaterial. FTI är det organ som bestämmer var och hur många
stationer som ska finnas i en kommun. Vi har tidigare konstaterat att det
råder brist på stationer på Trossö. Bolaget arbetar tillsammans med
Karlskrona kommun för att kunna erbjuda fler platser för avlämning av
återvinningsmaterial.
I Affärsverkens ansvar ligger att tömma återvinningsbehållare med viss
frekvens samt att städa området runt stationerna med jämna mellanrum.
Bolaget kommer att, i dialog med FTI AB; påpeka vikten av att få tömma
behållarna med frekvent samt att tillse att städningen sköts på ett
tillfredsställande sätt.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 159 och den
24 november 2011, § 188 bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 232,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

15 december 2011

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

40

2011.165.822

§ 242
Svar på medborgarförslag om att rusta upp/bygga ut simhallen i
Karlskrona centrum till ett äventyrsbad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj
2011, § 72 av Hanna Skogersson. Förslaget är att rusta upp/bygga ut
simhallen i Karlskrona centrum till ett äventyrsbad, anpassat för både
familjer med barn, ungdomar och äldre.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 70 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona simhall och
varmbadhus ligger på Trossö och är omgett av byggnader samt
Kungsplan. Kungsplan har tidigare varit centrum för stadsbusstrafiken men
håller i enlighet med översiktsplan 2030
på att gradvis frigöras från busstrafik då det finns planer på att bygga
ett bibliotek på platsen. Karlskrona varmbadhus finns i en K-märkt
byggnad som inte får förändras eller byggas ut. På grund av dessa
anledningar går det inte att bygga ut simhallen till de arealer som ett
äventyrsbad fordrar.
Vid tidigare tillfällen då idrotts- och fritidsnämnden behandlat
önskemål om äventyrsbad har kostnaden för att anlägga ett
äventyrsbad beräknats vara mellan 50-100 Mkr beroende på
utformning och byggförhållanden. Badet har sedan driftskostnader
på omkring 5 Mkr och uppåt. Intäkterna för badet beräknas inte
kunna möta driftskostnaderna.
I flera av de närliggande kommunerna finns äventyrsbad. Idrotts- och
fritidsnämnden hänvisar i detta fall till redan existerande
badanläggningar i kommunen samt till äventyrsbad i närliggande
kommuner.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 160 och den
24 november 2011, § 189 bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 234,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

41

2011.164.820

§ 243
Svar på medborgarförslag om att bygga ett spa.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj
2011, § 72 av Agnes Ragnarson. Förslaget är att Karlskrona kommun ska
anlägga ett spa någonstans i kommunen, eventuellt vid Arena Rosenholm.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 29 augusti 2011, § 69 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Kommunen
tillhandahåller grundläggande rekreations- och
fritidsmöjligheter till kommunmedborgarna. I varmbadhuset finns
förutom olika badmöjligheter också privata aktörer som
tillhandahåller massage och diverse skönhetsbehandlingar.
Rosenholmsområdet har ett tydligt idrottsperspektiv. Förutom
idrottsarenan Telenor Arena Karlskrona finns här också Blekinge
Health Arena som med sitt testlabb erbjuder tjänster till idrottare och
andra intresserade. Intill Health Arena finns möjligheter till floating
mm. Utveckling av verksamheten sker kontinuerligt.
Kommunen har enligt konkurrenslagstiftningen inte rätt att
konkurrera med det privata näringslivet. Av den anledningen är det
inte möjligt för kommunen att anlägga ett spa eller ett kommunalt
gym då det konkurrerar med privata aktörer inom områdena. Det är
upp till det privata näringslivet att anlägga ett spa inom kommunen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 oktober § 161 och den
24 november 2011, § 190 bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 oktober 2011 § 237,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

42

2011.280.006

§ 244
Svar på motion om mötestider i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, § 72 av
Christopher Larsson (SD). Förslaget är att utreda om inte alla
kommunfullmäktigemöten kan börjar klockan 08.30, samt om inte alla
nämndsammanträden kan börjar klockan 08.30.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att efter avstämning med
kommunfullmäktiges ordförande Peter Glimvall och kommunstyrelsens
ordförande Camilla Brunsberg konstateras att de olika nämndernas
sammanträdestider ej bestäms centralt, utan att det måste vara upp till
varje nämnd att fatta beslut om detta. Att kunna kombinera föräldraskap
med att vara förtroendevald är något som är viktigt inte minst ur
jämställdhetssynpunkt. Kommunfullmäktige beslutade 25 augusti 2011, §
129 om högre ersättningar för barntillsynskostnader i samband med
politiska uppdrag för att föräldrar med barn i högre grad ska kunna inneha
uppdrag och delta i sammanträden.
Kommunfullmäktiges presidium har även beslutat att tiden för
fullmäktigesammanträden från och med 2012 ska vara mellan 13.00 och
17.00 med viss möjlighet till förlängning med maximalt 45 minuter.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige säger inget om mötestider, utan
det är upp till presidiet att besluta om detta. Kommunfullmäktiges
presidium avser att se över arbetsordningen under hösten för att anpassa
till aktuella förhållanden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 262,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 191
bordlagt ärendet.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Forts

15 december 2011

43

§ 244 forts
Svar på motion om mötestider i kommunfullmäktige och nämnderna.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande till motionen och finner att
Kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher
Larssons bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 61 ja-röster och 7 nej-röster och 7 frånvarande
och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
____

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

44

2011.125.610

§ 245
Svar på motion om drogtester i skolan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars 2011, § 21
av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att uppdra åt berörda nämnder
att utreda möjligheterna för införande av slumpmässiga drogtester i
mellan, högstadieskolan och gymnasieskolan, samt att uppdra åt
kommunen söka samarbete med företagare för att gemensamt ha samma
riktlinjer som krav för sommarjobb.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 29 augusti 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att Utbildningsnämnden
och Barn och ungdomsnämnden har svarat på motionen.
Utbildningsförvaltningen har beslutat svara att möjligheten att införa
slumpmässiga drogtester i de kommunala gymnasieskolorna inte låter sig
göras i enlighet med den lagstiftning som finns. Barn- och
ungdomsnämnden har med samma motivering beslutat att ärendet
avslås.
Karlskrona kommun har en alkohol- och drogpolicy för medarbetare
kommunen som är antagen av Kommunfullmäktigt 2007-12-20 § 186.
Policyn syfte är att tydliggöra Karlskrona Kommuns inställning som
arbetsgivare till hur hantering av alkohol- och drogfrågor ska bedrivas för
att upprätthålla en god arbetsmiljö och har som mål
1 att alla arbetsplatser inom kommunen ska vara alkohol- och
drogfria då verksamhet pågår
2 att alla chefer och medarbetare ska ha kunskap om Karlskrona
Kommuns alkohol- och drogpolicy
3 att alkohol- och drogpolicy, handlingsplan och behandlingskontrakt
ska finnas tillgänglig på samtliga arbetsplatser
Under 2011 fick ca 300 ungdomar sommarjobb. Sommarjobbet är en
anställning på 3 veckor där de unga också är medarbetare med de
skyldigheter och rättigheter som alla anställda har. Det är varje
medarbetares ansvar att vara nykter och drogfri under arbetsutövning.
Motsvarande policy skall finnas hos alla arbetsgivare och där var och en
utformar dessa efter sina förutsättningar.
Forts

15 december 2011

45

§ 245 forts
Svar på motion om drogtester i skolan.
Förekomsten av drogtester på arbetsplatserna tycks öka precis som krav
på medicinska kontroller. Detta sker inte inom Karlskrona
kommun och det finns därför inga argument för att företag som idag inte
har drogtester att införa det. Att söka samarbete med företagen i syfte att
införa drogtester vid anställning av sommarjobbare är inte förenligt med
Karlskrona kommuns alkohol- och drogpolicy.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 192
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 263,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Arnstein Njåstad (M) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

46

2010.473.310

§ 246
Svar på motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 september 2010,
§ 129 av Birger Wernersson (S) Förslaget är att tekniska nämnden får i
uppdrag att på lämpligt sätt komplettera med belysning på gång- och
cykelvägen utmed V.Stationsvägen, Ö.Stationsvägen, samt
Trädgårdsvägen, samt att Affärsverken får i uppdrag att snygga upp
sopsorteringsstationerna , gärna med lämpligt plank.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 102 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande förslag om
belysning på ovan angivna delar av gc-vägar (gamla banvallen) och
Trädgårdsvägen i Jämjö, är åtgärder på vägar som inte ingår i det
kommunala vägnätet (ingår i Jämjö vägförenings verksamhetsområde).
Medel för dessa typer av åtgärder finns för
närvarande inte budgeterade inom tekniska förvaltningens
anslagsramar och kan därmed inte heller prioriteras.
Beträffande föreslagna åtgärder vid sopsorteringsstationen vid
Villavägen i Jämjö har Affärsverken avgett särskilt yttrande till
kommunledningsförvaltningen enligt följande:
”Affärsverken är entreprenör åt FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen) på vars ansvar det ligger att hålla
återvinningsstationer i Sverige.
Affärsverken kommer under hösten se över stationerna i Jämjö samt
sätta upp stängsel av typ ”Gunnebonät”, vilket är godkänt inom
ramen för entreprenaden.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 193
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 264,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Yrkande
Helene Gustafsson (S) yrkar bifall till motionen.
Forts

15 december 2011

47

§ 246 forts
Svar på motion om fortsatt upprustning av Jämjö centrum.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Helene
Gustafssons bifallsyrkande till motionen och finner att Kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

48

2008.736.821

§ 247
Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
idrottsplats.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 augusti 2008, §
93 av Lars Hildingsson (S). Förslaget är att idrotts- och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda och anlägga erforderliga ytor för att möta behoven i
anslutning till befintlig idrottsplats (Säbyvallen) i samråd med Ramdala IF.
Tekniska nämnden har i beslut den 27 september 2011, § 130 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslagen är så
omfattande att det enligt tekniska förvaltningens
uppfattning måste prövas i en detaljplan och som en följd av den
fördjupade översiktsplan som tagits fram för Trummenäsområdet
inklusive Säby. CA-fastigheter AB som äger mark inom området har
hos samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att planarbetet påbörjas.
Tekniska nämnden föreslår som förberedelse till detaljplanearbetet att
förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med idrotts- och
fritidsförvaltningen och Ramdala IF ta fram förslag på utformning och
översiktlig kostnadskalkyl för de förslag som motionärerna framför i sin
motion.
Om detaljplanearbetet inte påbörjas kan förändringarna i anslutning
till idrottsplatsen och som kräver intrång på annans mark endast
genomföras genom frivillig överenskommelse med berörda
markägare.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 194
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 265,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att som förberedelse till framtagande av detaljplan för Säbyområdet ger
tekniska nämnden i uppdrag att ta fram utformning och översiktlig
kostnadskalkyl för det förslag motionärerna framför i sin motion, samt
2. att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

49

2010.198.312

§ 248
Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010, § 27
av Bo Löfgren (FP). Förslaget är att planera och bygga tidigare föreslagen
förbindelse över Lyckebyån i området Gamla Brovägen/Cedergrensvägen.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 101 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den föreslagna
broförbindelsen har tidigare varit aktuell, men har av
olika skäl ej kunnat prioriteras. Förvaltningen instämmer i att en bro i
föreslaget läge fyller ett behov av de skäl som framförts i motionen
och föreslår att detta objekt prövas och om möjligt prioriteras i
kommande planerings- och budgetarbete . Tillsammans med
gångcykelbron över Lyckebyån vid Stärkelsevägen/ Egnahemsvägen
innebär dessa båda broar alternativa möjligheter för oskyddade
trafikanter att nå övriga områden inom Lyckeby (t ex
Amiralens/Slottsbackens köpcentrum mm).
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 195
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 266,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Tommy Olsson (KD) yrkar att ärendet återemitteras för att hitta en lösning
för att kunna bifalla motionen.
Peter Johansson (S) yrkar bifall på Tommy Olssons återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera
ärendet.
Forts

15 december 2011
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§ 248 forts
Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
____

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

51

2010.276.826

§ 249
Svar på motion om Saltö bollplan.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj 2010, § 68 av
Alf Stålborg (SD). Förslaget är att planen skötsel övertas av kommunen.
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 103 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i diskussionerna kring att
skapa fler förskoleplatser på Trossö är Saltö
bollplan aktuell som alternativ för uppförande av nya förskolelokaler.
Fastigheten bedöms som lämplig för ändamålet då den utgör en av få
centralt belägna fastigheter i kommunal ägo som är stor nog både att
rymma ett minimum på fyra avdelningar, samt kan uppfylla kraven på
en tillfredsställande utemiljö.
I det skick Saltö bollplan är idag krävs att den hyvlas av för att åter bli
fullt duglig som spelplan, varefter löpande kostnader för drift
tillkommer. Då planens framtid för närvarande är oviss är ingen
förvaltning intresserad av att ta dessa kostnader i nuläget.
Från tjänstemannahåll rekommenderas med anledning av detta att
eventuella beslut kring ändrade skötselförhållanden avvaktas till dess
att ytans framtida användning är fastställd.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 196
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 267,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

52

2011.305.030

§ 250
Svar på motion om FAS3.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2011, § 103
av Christina Mattisson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att omgående utreda förutsättningarna för att införa ett liknande program
kring FAS3 som startats i Malmö som ger människor möjligheten till
utbildning och riktiga jobb.
Kommunledningsförvaltningen har skrivelse den 30 augusti 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Malmö testar en ny
modell som ett alternativ till 100 personer placerad i FAS 3. Man arbetar
fram ett treårigt program som börjar med utbildning och praktik under 1 år
och som sker som en FAS 3 placering med dess villkor. Därefter anställs
personerna i kommunen under 2 år. Stödresurser anställs för att arbeta
med personerna placeras i programmet. Finansieringen sker under det
första året med FAS 3 pengar som man får i anordnarbidrag. Personerna
har under detta första år aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Därefter
anställs personerna med vanlig lön. Kostnaden för satsningen beräknas
bli åtta miljoner kronor per år för de två åren.
I Karlskrona finns idag ca 70 personer placerade i FAS 3 inom Karlskona
kommun. De har alla en personlig vägledare som skall arbeta med
stödinsatser för att de skall komma ut i riktiga jobb. Det finns 2 extra
vägledare anställda för att arbeta med FAS 3 förutom
arbetsmarknadsenhetens ordinarie resurser. Under sin placering erbjuds
alla utifrån sina individuella behov program för att de skall utvecklas. Det
kan handla om allt från studiebesök, kortare utbildningar till att delta i Liv i
livet som är ett samarbete med landstinget. Flera är också ute på annan
praktik för att prova på olika jobb eller för att arbetsgivaren skall kunna
pröva personen. Av de 51 som skrivits av från kommunen sedan FAS 3
startade har 29 blivit helt själförsörjande genom arbete, studier eller
annan försörjning genom pension eller sjukpension. 5 har fått sluta på
grund av för dålig närvaro. Övriga har gått till andra FAS 3 platser som
passar dem bättre. Allt finansieras via det anordnarstöd som kommer via
arbetsförmedlingen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 197
bordlagt ärendet.
Forts

15 december 2011
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§ 250 forts
Svar på motion om FAS3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 268,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yrkande
Christina Mattisson (S) yrkar bifall till motionen.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Christina
Mattissons bifallsyrkande till motionen och finner att Kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Christina
Mattissons bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 34 ja-röster och 27 nej-röster och 4 avstår och
10 frånvarande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Reservationer
Christina Mattisson (S), Håkan Eriksson (S), Ali Abu Isefain (S),Peter
Johansson (S), Claes-Urban Persson (S), Helene Gustafsson (S), Patrik
Andersson (S), Gerthie Olsson (S),Eva- Marie Malmgren (S),
Åke Håkansson (S), Oscar Dyberg (S), Bo Svensson (S), Mats Fagerlund
(S), Fredrik Wallin (S), Nusreta Kuranovic- Nilsson (S), Eva Öhman (S),
Patrik Enstedt (S), Chatarina Holmberg (S), Rikard Jönsson (S), Lotta
Holgersson (S), Roland Andreasson (S), Ulf Hansson (V), Sara Högelius
(V) och Günter Dessin (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_____

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

54

2011.20.003

§ 251
Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala
ordningsföreskrifter § 19 om hund.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011, § 4 av Stefan Svensson. Förslaget är att göra följande tillägg i 19 §
lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun: ”Inom Karlskrona kommun ska föroreningar efter hund alltid
plockas upp, gäller även ytterområden”
Tekniska nämnden har i beslut den 30 augusti 2011, § 103 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att under 19 § lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun anges att förorening efter
hund ska plockas upp
• Inom Trossö samt på platser i under 18 § angiven karta.
• I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker, planteringar,
gång- och cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till
allmänt begagnade upplåtna bad- och campingplatser.
Enligt tekniska nämndens uppfattning är nuvarande lydelse
i 19 § tillräcklig för att omfatta de områden som anges i
medborgarförslaget d v s inom områden som vanligen är upplåtna
för allmänheten.
Att därutöver ange hela kommunen anser förvaltningen vara en
alltför omfattande åtgärd som känns orimlig och inte möjlig att
övervaka.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 198
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 269,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

55

2011.304.829

§ 252
Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark i
centrala Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni
2011, § 103 av Martin Byggeth. Förslaget är att anlägga en
skateboardpark i centrala Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har i beslut den 26 september 2011, § 80
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de har under
senare år mottagit flertalet medborgarförslag och önskemål angående
anläggandet av en skateanläggning. Med anledning av det stora intresset för
skate i kommunen har idrotts- och fritidsförvaltningen påbörjat en utredning för
att ta reda på möjligheterna för en skateanläggning, hur den skulle vara
utformad, placerad samt kostnadsförslag. I enlighet med skateföreningens
önskemål fokuserar utredningen främst på möjligheterna för en skatehall som
kan kompletteras med någon mindre utomhusanläggning.
Hattholmen, som förslagsställaren menar är ett lämpligt ställe för en
skatepark, är en möjlighet som diskuteras i kommunen. Enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen är det dock inte möjligt att inom de närmaste
åren bygga på Hattholmen. Andra placeringar undersöks därför också.
En skatepark om ca 1000 m2 har i tidigare yttranden från nämnden
kostnadsberäknats till sammanlagt ca 5 Mkr. Då innehåller anläggningen
förutom åkyta också toalett och el. Med en avskrivningstid om 20 år blir det en
årlig kostnad om 490 tkr. Till denna kostnad tillkommer underhåll om ca 20 tkr
vartannat år samt dagligt underhåll exempelvis städning för ca 15 tkr per år.
Det ger en total beräknad kostnad om 515 tkr per år. Förvaltningen har också
undersökt möjligheterna för en mindre och enklare utomhusanläggning som är
på gång i Lyckeby.

Då 2012 års budget redan är fastställd finns ingen möjlighet för
anläggande av en skatepark under 2012. Ärendet bör lyftas hos de
förtroendevalda så att kostnaden för en skateanläggning kan tas upp i
2013 års budget.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 199
bordlagt ärendet.
Forts

15 december 2011
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§ 252 forts
Svar på medborgarförslag om att anlägga en skateboardpark i
centrala Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 270,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Yrkande
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återemitteras för att återkomma
med ett finansierat förslag som är framtaget i dialog med ungdomar i
Karlskrona.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs återremissyrkande.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______

15 december 2011

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

57

2011.174.821

§ 253
Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på
Arena Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april
2011, § 44 av Julia Ljungberg. Förslaget är att man vill se en fortsatt
utveckling av Arena Rosenholm och att det tillkommer fotbollsplaner i form
av gräs och konstgräs.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 26 september 2011,
§ 81 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
engagemanget för en bättre folkhälsa och att göra Karlskrona mer synlig i
idrottssammanhang sammanfaller väl med kommunens mål.
I Karlskrona finns idag 38 fullmåtts fotbollsplaner. Underlag för att anlägga
fler finns inte just nu. Befintliga föreningar vill bedriva sin verksamhet
framför allt lokalt där de redan är etablerade och där utveckla sina
anläggningar där det redan finns klubblokaler, omklädningsrum och andra
kompletterande utrustningar/anläggningar. Att finnas lokalt innebär att
barn och ungdomar kan ta sig till anläggningarna på egen hand.
Anläggningarna blir tillgängliga för fler i närmiljön.
Om en ny anläggning ska komma ifråga innebär det att man får
omlokalisera en befintlig anläggning eller finna en ny förening som kan
etablera sig inom Rosenholmsområdet.
På Rosenholmsområdet finns en konstgräsplan vilken har ett stort
nyttjande under vintertid från december till och med april månad då
anläggningen är fullbokad. Under övrig tid på året finns endast en
begränsad uthyrning till tre föreningar och skolverksamhet.
Kommunen äger idag mark på Rosenholm som skulle kunna användas till
att anlägga t ex fotbollsplaner på i området nära Silletorpsån. Om
fotbollsplaner anläggs där kan det påverka Silletorpsån negativt genom att
gödning används på gräsplaner och salt på konstgräsplaner, vintertid, för
att planerna ska fungera.
Utvecklingstankarna för Rosenholmsområdet är viktigt att stimulera och
bör tas i ett helhetsperspektiv för att nå optimala lösningar för olika idrotter.
Forts

15 december 2011
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§ 253 forts
Svar på medborgarförslag om fler konstgräs och gräsplaner på
Arena Rosenholm.
Ett utvecklingsråd finns för Telenor Arena Karlskrona där seminarier och
träffar sker med inriktning för att nå visionen att
Arena Rosenholm ska vara en del av hälso- och idrottscentrum. Om tio år
ett av landets bästa – väl känt i Östersjöregionen. Att förslaget kommer att
hanteras vidare av utvecklingsrådet.
Nämnden instämmer i att den förslagna kompletteringen kan behövas och
på de grunder som anges i skrivelsen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 200
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 271,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

59

2004.513.489

§ 254
Svar på medborgarförslag om att verkställa kommunfullmäktiges
beslut gällande ickedjurtestade produkter.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16
december 2004, § 170 av Gunnel Petersson. Förslaget är att verkställa
kommunfullmäktiges beslut och att informera kommuninnevånarna om
ickedjurtestade produkter och vid inköp av hygien och kemtekniska
produkter i kommunala verksamheter i första hand välja produkter som ej
är testade på djur.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 11 mars 2010,
§ 67 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sedan
2004 är det förbjudet att utföra djurtester på kosmetiska och hygieniska
produkter inom EU. Den säkerhetsbedömning som är obligatorisk för
tillverkare och importörer skall enligt kosmetikdirektivet baseras på
toxikologisk information om de ingående ingredienserna.
Den 11 mars 2009 införde EU ett förbud mot tester av ingredienser i
kosmetiska och hygieniska produkter på djur. Efter detta datum får
kosmetika och hygienprodukter inte säljas om djurtester utförts av
produkterna eller ingredienserna, även om djurtesterna utförts utanför
EU. För några tester anser man att det kommer att ta längre tid att
utveckla alternativ, så förbudet mot dessa träder i kraft 2013. Det gäller
giftighetstester med upprepade doser under en längre tid, inklusive
allergitester, reproduktionstoxicitet och toxikokinetik Om testerna utförts
före 11 mars 2009 gäller inte förbudet, men inga nya djurtester får
utföras efter detta datum.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 201
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 272,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

60

2011.21.003

§ 255
Svar på medborgarförslag om tillägg i allmänna lokala föreskrifter §
18 om hund.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011, § 4 av Stefan Svensson. Förslaget är ett tillägg i de lokala
ordningsföreskrifterna om att hundar ska vara kopplade i motionsspår.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011,
§ 100 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att allmänt sett
regleras hundägares ansvar i ”Lag (2007.1150) om
tillsyn över hundar och katter”, vari sägs bland annat att hundar och katter
ska hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till
deras natur och övriga omständigheter behövs för
att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Nämnden instämmer i att den förslagna kompletteringen kan behövas och
på de grunder som anges i skrivelsen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 202
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 §
273, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

61

2010.491.317

§ 256
Svar på medborgarförslag om gatubelysning på Augerumsvägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010, § 144 av Eva Spjuth. Förslaget är att man vänder varannan befintlig
gatubelysning längs Augerumsvägen mot cykelvägen då bilisterna ändå
har belysning på bilarna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011,
§ 98 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Gc-vägen
ingår i det övergripande cykelvägnätet mellan
Hässlegården och Lyckeby centrum samt vidare in mot Trossö
och är i huvudsak försett med belysning utom längs den i
medborgarförslaget angivna sträckan.
Ett utförande enligt medborgarförslaget med att vända varannan
befintlig vägbelysning mot gc-vägen är ingen bra lösning avståndet
mellan gc-väg och körbana är för stort, men innebär också att man
på Augerumsvägen får en ojämn ljusbild vilket inte är bra för
trafiksäkerheten.
Tekniska förvaltningen förslår istället att man prövar åtgärden med
ny belysning på den aktuella sträckan (ca 200 tkr) i kommande
budgetarbete varvid behovet prövas mot andra angelägna objekt.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 203
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 274,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

62

2010.631.841

§ 257
Svar på medborgarförslag om utbyggnad av kaj vid Scandic hotell.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011, § 144 av Lisa Lindborg. Förslaget är att man bygger ut hotellets
stora trädäck så småbåtar även kan lägga till.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011,
§ 124 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att nuvarande
utformning av kajkanten med tillhörande trädäck och
utformning bör vara oförändrad. De som vill angöra Fisktorget med
små båtar har möjlighet att tillfälligt göra detta på båda sidor om
skärgårdstrafikens brygga, men på sådant sätt att man inte stör
skärgårdstrafikens båtar. Redan i nuläget hyr många småbåtsägare
kommunal bryggplats framför hotellet att det kan anses vara
tillräckligt.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 204
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 275,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

63

2011.25.512

§ 258
Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Sturkö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars
2011 § 21 av Johan Genestig. Förslaget är att man anlägger vägbulor för
att säkerställa den fastställda hastigheten 50 km/h.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, § 127
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de föreslagna
”vägbulorna” avser åtgärder på statlig väg
(väg 738) med Trafikverket som ansvarig väghållare. Åtgärderna bedöms
vara av ”driftkaraktär”, varför desamma beslutas och utförs av väghållaren
dvs. Trafikverket.
Nämnden föreslår också i sitt beslut att ärendet överlämnas Trafikverket.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 205
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 276,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

64

2010.323.317

§ 259
Svar på medborgarförslag om belysning i backen i skogen mellan
Hässlegården- Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2011 § 68 av Frida Heideman. Förslaget är att ny belysning sätts upp i den
så kallade ”Mördarbacken” mellan Hässlegården och Spandelstorp.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, § 127
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget avser
gångstigen genom skogen mellan rubricerade platser.
Gångstigen är ingen kommunalt underhållen gångväg utan har
uppstått spontant då den innebär en genväg för boende inom östra
delarna av Hässlegården ner mot Spandelstorp.
Om belysning ska bli aktuellt längs denna gångstig måste först
ställningstagande ske om en eventuell utbyggnad till den standard
som är normal för kommunalt underhållna gångvägar. I avvaktan på
om dessa åtgärder kan prioriteras bör man även avvakta med beslut
om eventuell belysning.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 206
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 277,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

65

2010.543.510

§ 260
Svar på medborgarförslag om fartkamera på Verkö.
Tea Gladher har skickat in ett medborgarförslag till Karlskrona kommun
den 10 november 2010.
Teas förslag är att det sätts upp fartkamera på vägen ut till ABB.
Tekniska nämnden som har hand om ärende som rör vägar har vid sitt
möte den 27 september 2011, § 126 lämnat ett svar. Nämnden skriver att
man ska titta över säkerheten och miljön längs Verkövägen.
En del saker är redan gjorda för att förbättra trafiksäkerheten, räcken längs
Verkövägen, gångtunnlar under vägen och att man sänkt hastigheten för
bilar och lastbilar på en del ställen längs Verkövägen och därför är det inte
aktuellt just nu att sätta upp fartkameror längs Verkövägen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 207
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 278,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

66

2010.397.315

§ 261
Svar på medborgarförslag om att göra om husvagnsparkeringen i
Hässlegården till hyrbar husvagnsplats
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2010 § 111 av Andreas Krantz. Förslaget är att
kommunen skall göra om P-platsen mittemot Hässlegårdens förskola
till hyrbara husvagnsplatser där man genom avtal mot en
månadsavgift kan hyra sin plats. I skrivelsen anges att platsen för
närvarande används som en avställningsplats för uttjänta husvagnar,
avställda bilar, företagssläp mm.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, § 129
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslag om att
förändra den allmänna P-platsen till en plats med
uthyrning genom avtal till privatpersoner för uppställning av
husvagnar är inte möjligt då marken enligt gällande detaljplan är
allmän platsmark. Kommunal uthyrning av mark för uppställning av
husvagnar är inte aktuellt utan bör lösas av varje husvagnsägare
själv.
Beträffande nuvarande användning av P-platsen på det sätt som
anges i skrivelsen kommer kommunen att se över skyltning mm för att
se till att platsen används på det sätt som är avsett.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 208
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 279,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

67

2010.568.512

§ 262
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen längs Verkövägen
och anslutningen till den via Bengtsavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15
december 2010 § 190 av Maria Hoffner. Förslaget är att trafiksäkerheten
och boendemiljön för boende i omgivningen.
Åtgärderna som föreslås är sänk hastigheten till 50 km/tim redan norr om
korsningen vid Bengtsavägen, sänk hastigheten till 50 km/tim på
Bengtsavägen, anlägg ett övergångsställe genom refugen på Verkövägen
vid Bengstavägens södra sida, fortsätt med gång- och cykelväg upp längs
Bengtsavägens södra sida, anlägg en bullervall mellan Bengstsaviken och
Verkövägen, samt samarbeta med polisen och se till att det utförs
hastighetskontroller, lämpligt i samband med färjeavgångar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, § 125
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att beträffande
föreslagna hastighetssänkningar på
Verkö- och Bengtsavägen vill förvaltningen avvakta politiska
ställningstaganden till en av konsultföretaget WSP utförd utredning
kallad ”Rätt fart i Karlskrona kommun”, i vilken föreslås
hastighetsförändringar på det kommunala vägnätet.
Beträffande förslag om övergångsställe på Verkövägen och en gång och
cykelväg (gc-väg) längs Bengtsavägen , har
tekniska förvaltningen upprättat förslag om trafiksäkerhetsåtgärder
på den aktuella platsen, vilket innebär att man på Verkövägen söder
om Bengtsavägen anlägger en gångpassage genom mittrefugen,
anlägger en gc-väg längs Bengtsavägens södra sida samt flyttar
befintlig busshållplats på Verkövägens östra sida till ett läge söder
om Bengtsavägen. Genomförandet beräknas utföras under hösten
2011 om ekonomin så tillåter annars kommer åtgärderna att prövas i
samband med budgetarbetet för 2012.
Förslag om att anlägga en bullervall mellan Bengtsaviken och
Verkövägen är för närvarande inte aktuellt och bedöms i nuläget inte
vara nödvändigt med hänsyn till rekommenderade gränsvärdesnivåer
för vägtrafikbuller.
Forts

15 december 2011

68

§ 262 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen längs Verkövägen
och anslutningen till den via Bengtsavägen.
Slutligen förslaget om samarbete med polisen, så
förekommer detta redan idag bland annat genom att polisen är
representerad i kommunens trafikutskott. Hur polisen slutligen
prioriterar sina insatser avgörs dock av polismyndigheten
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 209
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 280,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

69

2010.309.317

§ 263
Svar på medborgarförslag om belysning på Fäjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010 § 68 av Simon Lindholm. Förslaget är mer belysning på Fäjö.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011, § 95
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Fäjövägen mellan
Riksvägen och Fäjö är statlig väg och ute på
Fäjö är vägen enskild väg med årligt underhållsbidrag från stat och
kommun. Frågan om uppsättning av ny vägbelysning är därför i
första hand en fråga för respektive väghållare att ta ställning till.
Eventuell gatubelysning på gator och vägar förutsätter att vissa
kriterier är uppfyllda (viss trafikmängd, tung trafik, skyltad hastighet,
skolväg eller busshållplatser mm).
Tekniska förvaltningen har tidigare haft möjlighet att prioritera och
svara för uppsättning av ny gatubelysning på icke kommunala vägar
under förutsättning att ovannämnda kriterier var uppfyllda och att
kostnaderna rymdes inom ramen för anslagna medel härför.
I nuläget finns inga anslagna medel inom förvaltningen för dessa
åtgärder då investeringsmedel för förnyelse gatubelysning inom
KLIMP-projektet är avsatta för energieffektiviseringsåtgärder.
Därmed kan inga framställningar om gatubelysning på icke
kommunala vägar beviljas.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 210
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 281,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

70

2010.317.317

§ 264
Svar på medborgarförslag om belysning i skogen utanför
Timjansgatan och Saffransgatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010 § 68 av Matilda Lind. Förslaget är belysning i skogen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 30 augusti 2011, § 97
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att belysning inom
bostadsområden uppsättes normalt endast på
villagator, gång- cykelvägar och på av kommunen anordnade
lekplatser. Att sätta upp belysning i intilliggande skogsområden är inte
brukligt och inte heller ekonomiskt försvarbart.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 211
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 282,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

71

2010.391.312

§ 265
Svar på medborgarförslag om förbättringsarbete på gång- och
cykelvägar vid badbryggan på Hasslö Sandvik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti
2010 § 111 av Sven-Erik Karlsson. Förslaget är att man täcker ytan med
sand som följt med upp från vattnet när man rensat stranden från sjögräs
under de senaste åren.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, § 122
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att använda
sjösand är ingen bra långsiktig lösning, då materialet är
alltför finkornigt. Förvaltningen avser att inför badsäsongen 2012
hyvla och grusa av den aktuella gc-vägen med slitlagergrus i de delar
som bedöms vara erforderligt.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 211
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 283,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

72

2006.310.512

§ 266
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten på Drottninggatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 1 juni 2006
§ 79 av Elisabeth Mattisson. Förslaget är att så kallade ”vägbulor” anläggs
i korsningen Ö Köpmansgatan - Drottninggatan samt att man överväger
liknande åtgärder i övriga
korsningar längs Drottninggatan.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2008
§ 247 att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för
ytterligare beredning för att söka finna en bättre lösning än den som
finns idag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, § 128
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de av
förvaltningens tidigare utförda åtgärderna (avsmalning och
”gångbaneklackar”) var åtgärder som man då kunde enas om
utan att förändra gatans ”historiska karaktär”.
Under senare år har hastighetsdämpande åtgärder utförts i andra
korsningar på Trossö t ex. korsningen N Smedjegatan –
Ö Köpmansgatan.
Tekniska förvaltningen föreslår nu att man, i enlighet med förslagets
syfte, bygger om den aktuella korsningen genom att man höjer upp
hela korsningen och kompletterar åtgärden med så kallade pollare för
att skapa en tryggare passage för de oskyddade trafikanterna (jämför
korsningen N Smedjegatan - Ö Köpmansgatan).
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna beräknas uppgå till ca 3400 tkr varför objektet bör prövas mot andra angelägna objekt och om
möjligt prioriteras i samband med kommande budgetbeslut.
Beträffande eventuella åtgärder i övriga korsningar längs Drottninggatan
får ställningstagande härom ske i samband med budgetarbeten under de
närmast kommande åren.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 213
bordlagt ärendet.
Forts

15 december 2011

73

§ 266 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten på Drottninggatan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 284,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

74

2010.632.556

§ 267
Svar på medborgarförslag om äventyrsbad vid gamla ishallen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 januari
2011, § 144 av Lisa Lindborg. Förslaget är att bygga ett äventyrsbad där
gamla ishallen låg.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 september 2011, § 123
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att ett problem är att
den föreslagna platsen, vilken tidigare fungerat
som soptipp, innehåller miljöfarligt avfall som först måste saneras
(bortföras). I orört skick kan massorna ligga kvar och ytan användas
för annat ändamål (till exempel parkering för besökare till
Wämöparken m fl platser eller annan verksamhet).
Förslag om ett äventyrsbad i Karlskrona är i och för sig intressant,
men är förenat med stora investerings- och driftkostnader.
Att genomföra detta i kommunal regi är tveksamt. Om intresse
däremot finns från privata aktörer bör kommunen se positivt på detta.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 214
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 285,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

75

2007.498.550

§ 268
Svar på medborgarförslag om Sandhamns hamns framtida
användning.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 oktober
2007, § 151 av Jan Kindberg. Förslaget är att ”hamnområdet som nu är
klassat som industrimark bör helt eller åtminstone delvis frisläpps för
annan användning”
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2010, §
152 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den
företagsetablering med vinterförvaring av fritidsbåtar inomhus som var
aktuell vid tiden för medborgarförslagets författande, är inte längre aktuell i
Sandhamn. I samband med att fiskenäringens förutsättningar och framtid
diskuterats, bl a i anslutning till arbetet med översiktsplan 2030 har
Sandhamns potential som fiskehamn uppmärksammats. Tekniska
förvaltningen har som underlag till översiktsplanen under våren 2010
färdigställts en hamnutredning som visar att Sandhamn kan vara ett
intressant alternativ för omlokalisering för fiskenäringen från Saltö i
samband med en framtida exploatering på Saltö. Detta avspeglas i
översiktsplanens föreslagna markanvändning. Kommunen har sedan 2008
vidareutvecklat sin syn på Sandhamn och betraktar den nu som en viktig
hamn för fisket, med särskild tyngdpunkt på lokalt kustnära fiske. Då nu
gällande plan för hamnen ger goda förutsättningar för en sådan utveckling
bedöms det inte lämpligt att idag ändra detaljplanen. Detta hindra dock
inte att även annan icke störningskänslig verksamhet som kan få
synergieffekter med en aktiv fiskehamn kan tillåtas etablera sig i hamnen
eller dess närområde under förutsättning att det inte försvårar en
utveckling av fiskenäringen. En sådan etablering har redan givits tillstånd
inom en mindre del av hamnområdet.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 215
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 286,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______

15 december 2011

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

76

2006.422.311

§ 269
Svar på medborgarförslag om promenadstråk med
hantverksförsäljning i Handelshamnen och väg mot Wämö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 31 augusti
2006, § 111 av Ann-Marie Hedström. Förslaget är att när valet är över och
valstugorna stå tomma, så kan man hyra ut dem till intresserade som kan
sälja sina hantverksprodukter i dem och att dom är placerade i
handelshamnen ut till Wämö.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 12 maj 2010, §
151 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
anläggande av parkering under Stortorget har undersökts tidigare. Det har
visat sig svårt att realisera då bergrummet inte håller lämpliga mått för att
anlägga parkering, samt at det är svårt och kostsamt att hålla tillräcklig
god luftkvalitet samt svårigheter att hantera fuktproblem. Även
trygghetsfrågorna är svåra att hantera med en sådan lösning. Kommunen
arbetar i stället aktivt med att hantera parkeringssituationen på Trossö på
andra sätt. Under våren 2010 har tekniska förvaltningen arbetat fram en
parkeringsstrategi som anses vara en del av underlagt vid arbetet med
den fortsatta utvecklingen av de offentliga miljöerna på Trossö.
I samband med översiktsplan 2030 har stråket mellan Trossö och
Wämöparken särskilts uppmärksammats. Ambitionerna är att den delen av
staden ska bli avsevärt mycket mer fotgängarvänlig. Bland annat föreslås
en förbättrad kajpromenad längsmed österleden, vilket avese förverkligas i
samband med Pottholmsprojektet. Oljehamnen avses omvandlas till en ny
stadsdel med fokus på rekreation och vattenkontakt. Bryggareberget och
dess kulturmiljöer avses framhävas ytterligare. Förslagsställarens
ambitioner om en mer fotgängarvänlig del av staden bedöms härmed
tillgodoses om än med något andra medel än de föreslagna.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2011, § 216
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 november 2011 § 287,
föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

77

2010.383.030

§ 270
Svar på motion arbete åt alla.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 juni 2010, § 94 av
Lena Ryge (S). Förslaget är att ge kommunledningsförvaltningen i
samverkan med handikappförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att i Karlskrona starta ett projekt liknande det som finns i Kristianstad.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Handikappnämnden den 1 juni 2011, 33 svarat på motionen och beslutat
att svara att ansvaret på en liknande sysselsättningsåtgärd som
Koncensus har bör i första hand ligga på kommunens
arbetsmarknadsenhet.
Koncensus övergripande mål för deltagarna är social gemenskap i en
hälsofrämjande och lärande miljö. Det är primärt en kursverksamhet med
fokus på terapi samt rehabiliterande inslag för personer med
funktionssnedsättningar.
Ansvaret för personer med funktionsnedsättningar som inte omfattas av
lagstiftningen inom LSS finns idag huvudsakligen hos landstinget,
arbetsförmedling och försäkringskassan. Kommunen samverkar med dem
som har huvudansvaret och tar kontinuerligt emot personer som har
möjlighet att nå ut på ordinarie arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen har en
rad olika stöd till såväl individer som arbetsgivare vid anställning av
personer med hinder. Det kan vara rätten till personligt arbetsbiträde,
hjälpmedel och olika former av anställningsstöd till arbetsgivaren.
Kommunens arbetsmarknadsenhet driver Bubbetorps Gård som är ett
arbetscenter för personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden.
Målet för alla individer som finns inom verksamheten är att nå egen
försörjning via arbete eller studier. De som finns i gårdens regi placeras
där av främst socialförvaltning och handikappförvaltningen men också
arbetsförmedling och försäkringskassa. Arbetsmarknadsenheten tar inte
emot individer själva utan arbetar endast på uppdrag av ovanstående
parter.
Forts
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§ 270 forts
Svar på motion arbete åt alla.
Däremot arbetar man aktivt för att de individer som finns inom
verksamheten skall bli anställningsbara och komma få tillgång till de stöd
som arbetsförmedlingen kan ge. Det finns inte kompetens inom enheten
för att arbeta aktivt med rehabilitering av fysiska skador samt att
anläggningen Bubbetorps Gård inte är anpassad för personer med
svårare fysiska handikapp med de arbetsmoment som idag utförs.
Finansieringen av arbetsmarknadsenhetens verksamhet sker dels genom
kommunens projektbudget dels genom att en del av de parter som
placerar individer köper platser samt viss försäljning av tjänster inom
kommunens verksamheter.
Arbetsmarknadsenheten får inte utföra sysselsättning som kan konkurrera
med den ordinarie marknaden. De enda som är undantagna denna regel
är de verksamheter som finns inom ramen för LSS.
För att arbetsmarknadsenheten skall börja arbeta med ett liknande
koncept som Koncensus behövs ekonomiska resurser, andra lokaler än
de som finns på Bubbetorps Gård, medarbetare med rätt kompetens samt
ytterligare områden att verka inom för att få utföra arbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
313, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Socialnämnden
Akten

79

2011.281.130

§ 271
Svar på motion om att säga upp avtalet med migrationsverket.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, § 72 av
Christopher Larsson (SD). Förslaget är att vid nästa tillfälle inte förnya
avtalet med Migrationsverket om mottagande av invandrare/flyktingar och
om det är möjligt att man avbryter avtalet omedelbart med
Migrationsverket.
Socialnämnden har i beslut den 17 oktober 2011, § 130 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns en bred politisk enighet
om asyl- och flyktingpolitiken. En viktig förutsättning är att kommunen tar
på sig ett ansvar för att ta emot de invandrare med skyddsbehov som
beviljas uppehållstillstånd och som har behov av en plats i en kommun för
bosättning.
Karlskrona har haft överenskommelser med staten om mottagande av
flyktingar sedan mitten av 1980-talet. Därigenom finns det i kommunen
stor erfarenhet och god kompetens när det gäller mottagande av nya
invandrare i kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
314, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ulf Hansson (V) och Anders Ovander (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Elina Gustafsson (S), Günter Dessin (V), Börje Dovstad (FP) och
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
avslag på Christopher Larssons bifallsyrkande till motionen
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på Christopher Larssons
bifallsyrkande till motionen.
Forts
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§ 271 forts
Svar på motion om att säga upp avtalet med migrationsverket.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher
Larssons bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 51 ja-röster och 7 nej-röster och 17 frånvarande
och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag. Voteringsprotokoll 3.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_____

15 december 2011

Barn- och ungdomsnämnden
Akten

81

2011.282.610

§ 272
Svar på motion om införande av föräldrainformation om skolk via
sms i Karlskrona kommuns skolor.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, § 72 av
Christopher Larsson (SD). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda möjligheten att införa system där information omedelbart ges till
föräldrarna via sms när barnen uteblir från en lektion utan giltigt skäl.
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti 2011,
§ 89 och utbildningsnämnden den 27 oktober 2011, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnderna skriver att under hösten kommer denna
typ av frånvarorapportering även kunna genomföras via en för barn- och
ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gemensam
webbaserad utbildningsportal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
315, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

82

2010.423.030

§ 273
Svar på motion om att minimera ungdomsarbetslösheten.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2011, §
111 av Gunilla Ekelöf (FP). Förslaget är att en arbetslös ungdom
(företrädesvis ungdom som avslutat sin utbildning) som projektlärling ska
införlivas i projektorganisationer för kommande projekt, att
studerandepraktikanter inom tjänstesektorn inrättas och att kommunen
skyndsamt tar initiativet till ett möte för en gemensam kraftsamling.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att kommunens
arbetsmarknadsenhet arbetar aktivt med praktik för dem som idag skrivs in
i verksamheten. Det är praktik inom den kommunala och inom den
offentliga sektorn. Det finns en viss tröghet inom kommunen att ta emot
praktikanter även om de har blivit något lättare der senaste året tack vare
satsningen på ferieungdomar. Ett sätt att förebygga trögheten är den
utbildning som arbetsmarknadsenheten erbjuder handledare i syfte att
underlätta mottagandet individer i behov av plats. Praktik är en väg in för
många i arbetslivet, oavsett bakgrund. Praktik för många ger ökat
självförtroende med en bättre självbild, man kan få lära sig hur arbetslivet
fungerar och det är en bra ingång till jobb. Det ger också arbetsplatser och
dess personal en bild av vad man kan få för fördelar av att anställa en
person som inte man inte tänkt på innan. Arbetsmarknadsenheten
behöver stöd ifrån de styrande såväl på politisk som på tjänstemannanivå i
att nå ut till alla förvaltningar med budskapet att platser behövs.
Det finns idag i internbudgetens mål för 2012 ett verksamhetsspecifikt mål
som har gått som uppdrag till kommunledningsförvaltningen och som
innebär att det fortsättningsvis också skall finnas 300 feriejobb samt att
det skall skapas 150 nya praktikplaster inom kommunen vilket kommer att
underlätta arbetet väsentligt. Det strategiska arbetet pågår där planen tas
fram för hur genomförandet av arbetet med praktikplatserna kommer att
genomföras.
Forts
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§ 273 forts
Svar på motion om att minimera ungdomsarbetslösheten.
Studerandepraktikanter inom olika specialistområden såsom
lärarutbildning, socionom eller andra högskoleutbildningar finns väl
upparbetat inom respektive förvaltning. För unga i gymnasieskolan eller
yngre finns inga upparbetade rutiner utan det löser sig då upphov
uppstår. Det finns också i planerna för hur kommunen skall arbeta med
det kommunala uppföljningsansvaret.
I samverkan mellan kommunens berörda förvaltningar görs också en
ansökan till Finsam som har till syfte att samordna alla de insatser som
görs gentemot arbetslösa ungdomar. Fokus i ansökan är att få individen i
centrum.
Det finns också ett utredningsuppdrag från kommunfullmäktige som
innebär att ta fram lösningar för ”nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet”.
Målsättningen är att pressa ner ungdomsarbetslösheten idag och i
framtiden. Utredningen är i dagsläget pågående och genomförs av
kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden. Här finns
också tankar kring kraftsamling tillsammans med näringsliv och berörda
organisationer.
Sammanfattningsvis pågår en rad insatser med samma inriktning
som avses i motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
316, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Gunilla Ekelöf (FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

84

2011.102.292

§ 274
Svar på medborgarförslag om försäljning av Östersjöhallen, samt
idrottshallen och byggande av nya hallar i Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars
2011, § 21 av Ingemar Karlsson. Förslaget är att försäljning av
Östersjöhallen, samt idrottshallen och byggande av nya hallar i
Rosenholm.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 31 oktober 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att det finns ett behov av
ytterligare konferenslokaler i Karlskrona och kommunen har träffat
representanter för hotellnäringen i ärendet. Att använda Östersjöhallen
som konferenslokal är ett intressant förslag.
Östersjöhallen nyttjas idag av skolor och föreningslivet och en eventuell
konferenslokal i byggnaden måste kunna samnyttja lokaler för att undvika
ytterligare investeringar och för att få rimlig ekonomi i en
konferensanläggning.
Kommunen kan dock inte rikta försäljningar utan försäljningar av
fastigheter som Östersjöhallen ska i så fall utannonseras på öppna
marknaden.
Diskussionerna med representanter från hotellnäringen fortsätter för att
hitta lösningar för behovet av konferenslokaler.
Beträffande Rosenholmsområdet har ett utvecklingsråd bildats där
föreningar, fastighetsägare i området och kommunen igår. I rådet
diskuteras kort- och långsiktiga behov på Rosenholms-området, t ex
behovet av ytterligare idrottshallar, och ett förslag till utveckling av hela
området kommer att tas fram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
317, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

85

2010.243.539

§ 275
Svar på medborgarförslag om att inkludera ett stopp i Garpahamnen i
samband med sommarbåtturen som lägger till på Aspö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 april
2010, § 52 av Natasja Kindberg-Boor. Förslaget är att inkludera ett stopp i
Garpahamnen i samband med sommarbåtturen som lägger till på Aspö.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 31 oktober 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Kommunledningsförvaltningen har fört diskussioner med Affärsverken som
bedriver skärgårdstrafiken i Karlskrona genom ett s.k. nettoavtal på
uppdrag från Blekingetrafiken AB. Sommarbåtstrafiken finansieras genom
biljettintäkter och ett bidrag från Karlskrona kommun som går via
Blekingetrafiken AB.
Affärsverken har tidigare kört på Hasslö och den trafiken lades ner pga. för
få resande. Då Affärsverken har förlängt sommarbåtstrafiken med maj och
september månad på begäran från Karlskrona kommun så finns det inte
inom nuvarande ekonomiska ramar någon möjlighet att finansiera
skärgårdstrafik till Hasslö. Ska trafiken utökas till att omfatta även Hasslö
kommer det att kräva en extra ersättning från Karlskrona kommun.
Med hänvisning till tidigare erfarenheter gällande resandet till Hasslö samt
att en utökad trafik innebär ökade kostnader för Karlskrona kommun
föreslår Kommunledningsförvaltningen att man i nuvarande situation
avvaktar att införa sommarbåtstrafik till Hasslö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
318, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

86

2008.748.837

§ 276
Svar på medborgarförslag om att göra busstorget som ändhållplats
för trafik in till Trossö samt ringlinje i centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober
2008, § 114 av Per Johansson. Förslaget är att låta all trafik på väg in till
stan få busstorget som ändhållplats.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att beslut om
Parkgatan fattades 2008 i samband med kommunfullmäktiges beslut om
Karlskrona kommuns investeringsbudget för 2009.
Beslutet om en centrumhållplats vid Parkgatan är också kopplat till
beslutet om en busshållplats vid Blekingegatan, dvs. i anslutning till
järnvägsstationen. Med en hållplats vid Blekingegatan fungerar kopplingen
mellan buss och tåg betydligt bättre än en hållplats på Kungsplan
(Busstorget), då man som gående i mellan Kungsplan och
järnvägsstationen måste korsa en högt trafikerad trafikled. Vidare anses
Kungsplan som ett intressant område att i framtiden exploatera.
Från kommunens sida har man också sett det som angeläget att resande
kommer så långt in på Trossö som möjligt utan att behöva byta buss och
då har Parkgatan bedömts som det bästa alternativet.
När det gäller en ringlinje så prövas denna lösning för tillfället med linje 10,
den s.k. Citybussen. Övergång mellan Blekingetrafikens olika linjer har
alltid varit tillåten och således är också övergång till linje 10 tillåten utan att
behöva lösa ny biljett.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
319, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

87

2011.518.170

§ 277
Svar på medborgarförslag om ny anläggning för brandförsvaret och
ambulanscentralen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010 § 144 av Ingemar Karlsson. Förslaget är en ny anläggning för
brandförsvaret och ambulanscentralen, ett nytt Certus i Karlskrona med
sammanslagning.
Räddningstjänsten har vid sammanträde den 16 februari 2011, § 9 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Räddningstjänsten skriver att de inte anlitat
några externa konsulter och utredningsarbetet har skett med stöd av MSB
(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), som anlitat konsulter
som i sin helhet betalts av staten.
Räddningstjänsten genomförde i egen regi 2001 en utredning för at
klarlägga var en eventuell framtida brandstation lämpligen borde placeras.
Denna utredning pekade på att en placering utmed infartsleden från
E::22an till Oscarsvärn är lämplig. Även placeringsalternativet Rosenholm
var med i denna utredning.
Landstinget har fått en förfrågan om eventuellt intresse att samlokalisera
ambulansverksamheten med räddningstjänsten. Landstinget har ännu inte
tagit ställning i frågan, därför finns ingen ambulansverksamhet med i det
presenterade förslaget till ny brandstation. Däremot så har utformningen
av förslaget gjorts så att det är enkelt att komplettera med en
ambulansverksamhet
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
320, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

88

2010.314.531

§ 278
Svar på medborgarförslag om flera bussar mellan Kättilsmåla och
Lyckeby och omvänt.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27 maj
2010, § 68 av Emil Persson. Förslaget är flera bussar mellan Kättilsmåla
och Lyckeby och omvänt.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att i dag går det
en tur kl. 07.03 måndag - fredag från Kättilsmåla till Lyckeby och från
Lyckeby till Kättilsmåla går det en tur 06.15 och en tur 16.30. Vid lågt
resandeunderlag är det gymnasie- och arbetsresor som ska prioriteras av
Blekingetrafiken AB. Är resandet mindre än 7 personer i snitt per tur så tas
turen bort från den s.k. bastrafiken (kommunen och landstinget täcker
tillsammans kostnaderna för denna trafik). Önskar kommunen behålla en
sådan tur så får kommunen själv köpa till turen (tilläggstrafik) och stå för
det ekonomiska underskottet. Karlskrona kommun har hittills endast köpt
till turer för gymnasieresor.
I fallet med trafiken till Kättilsmåla finns idag en fungerande trafik för
gymnasieresor vilket få anses som acceptabelt, och att köpa till extra trafik
under övriga tider är inte aktuellt från Karlskrona kommuns sida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
321, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

89

2010.523.531

§ 279
Svar på medborgarförslag om kollektivtrafiken bör ha tätare trafik i
områden som växer.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
november 2010, § 176 av Erika Andersson. Förslaget är att
kollektivtrafiken bör ha tätare trafik i områden som växer.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att i den antagna
Marknadsplanen 2012 – 2014 för Blekingetrafiken sägs att orter med minst
1000 invånare bör ha minst 10 dubbelturer/vardag. Med anledning av
detta sägs vidare i planen att nya turer till Hasslö och Sturkö bör införas
fr.o.m. augusti 2012 för att uppfylla detta mål. Då Trummenäs ligger längs
linje 123 mot Sturkö får man således även där tätare trafik fr.o.m. augusti
2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
323, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

90

2008.163.530

§ 280
Svar på medborgarförslag om kollektivtrafikens dag.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 februari
2008, § 4 av Filip Issal. Förslaget är att kollektivtrafiken blir avgiftsfri under
ett dygn samt att föreningslivet tar ut parkeringsavgift för parkering i
Handelshamnen under detta dygn.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Blekingetrafikens ägare (länets kommuner och landstinget)har satt upp
målet att kollektivtrafikresandet för Blekinges del ska fördubblas till 2030
med år 2008 som bas. Som delmål ska resandet öka med
10 % till år 2012, med 25 % till 2015 och med 50 % till år 2020.
I grunden är det Blekingetrafiken AB som handhar sin marknadsföring
inom de ramar som ägarna angett i Marknadsplanen. Hur Blekingetrafiken
ska nå upp till sina mål är en fråga för bolaget.
För att sätta mer fokus på bl.a. kollektivtrafiken arrangerar Karlskrona
kommun sedan ca 10 år tillbaka årligen Trafikantdagen inom ramen för
den Europeiska Trafikantveckan. Under 2011 inföll denna dag den 15
september. Vid Trafikantdagen medverkade, liksom vid tidigare tillfällen,
Blekingetrafiken AB för att föra fram kollektivtrafikens fördelar
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
324, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

91

2011.24.531

§ 281
Svar på medborgarförslag om förbättrade kommunikationer till
Sturkö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars
2011, § 21 av Johan Genestig. Förslaget är att att man utnyttjar mindre
bussar för att ”mata” till och från Jämjöbussen (linje 2). Om man kör med
mindre bussar från Sturkökrysset vid E22 kan man öka turtätheten och
framförallt få senare kvällsturer utan att kostnaderna ökar mycket.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att i den antagna
Marknadsplanen 2012 – 2014 för Blekingetrafiken sägs att orter med minst
1000 invånare bör ha minst 10 dubbelturer/vardag. Med anledning av
detta sägs vidare i planen att nya turer till Hasslö och Sturkö bör införas
fr.o.m. augusti 2012 för att uppfylla detta mål.
Vilken typ av fordon som kommer att användas i den utökade trafiken är i
dagsläget inte känt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
325, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

92

2009.713.537

§ 282
Svar på medborgarförslag om att göra Amiralen till knutpunkt för
Karlskronas busslinjer.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
september 2009, § 166 av Bengt Jönsson. Förslaget är att göra Amiralen
till en knutpunkt för Karlskronas busslinjer och en ny busslinje från
Amiralen till Rosenholm.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att i Karlskrona
kommuns Översiktsplan 2030 ingår ett framtida stationsläge i
Gullberna/Karlskrona N. Orsaken till att detta läge har valts framför bl.a.
Amiralenn är att man förutom kopplingen mellan olika busslinjer också vill
ha kopplingen till järnvägstrafiken på Blekinge kustbana och Kust till
kustbanan.
I samband med upprustningen av Kust- till kustbanan, delen Karlskrona –
Emmaboda, kommer man att förbereda järnvägsdragningen för ett
framtida tågstopp i Gullberna. För närvarande pågår ett arbete mellan
Karlskrona kommun, Trafikverket, Region Blekinge och Blekingetrafiken
AB kallat ”Åtgärdsval Gullberna” där förutsättningarna för en trafikterminal i
Gullberna utreds. Kommer denna terminal till stånd kommer även
problematiken gällande de öst-västliga transporterna med buss att lösas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
326, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

93

2010.580.024

§ 283
Svar på medborgarförslag om ersättning till arbetsgivare där
förtroendevalda är tjänstlediga.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 15
december 2010, § 190 av Filip Issal. Förslaget är ersättning till
arbetsgivare där förtroendevalda är tjänstlediga.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 1 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Kommunallagen innehåller reglering av ekonomiska förmåner och arvode
till förtroendevalda liksom rätten till ledighet från anställning för att delta i
sammanträden. I kommunallagen finns inte stöd för att utge ersättning till
ett företag där den förtroendevalda är anställd.
Enlig Karlskrona kommuns bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda medges ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst. Kan
inte belopp styrkas skall en schablonnivå beräknas med grund i
sjukpenningnivån.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
327, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

94

2011.181.510

§ 284
Svar på medborgarförslag om infartsleden till Karlskrona centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april
2011, § 44 av Elsa Karlsson med flera. Förslaget är att Infartsledens två
filer in mot centrum delas så att en fil bara får användas av miljöbilar och
kollektivtrafik medan övrig trafik använder den andra filen. Man anser att
detta skulle minska utsläppen och få flera människor att använda miljöbilar
eller åka med kollektivtrafiken.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2011, § 139
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att infartsledens
dubbelfiliga sträcka är relativt kort och en uppdelning av
trafiken på denna vägdel är olämplig då det innebär flera filbyten på
en kort sträcka, dels vid påfart på den flerfiliga delen vid Oskarsvärn
och dels vid uppdelning av trafiken igen vid Skeppsbrokajen.
Totalt sett blir det en kapacitetsminskning som därmed bedöms leda
till ökad köbildning på Infartsleden samtidigt som det är svårt att
övervaka efterlevnaden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
328, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

95

2011.243.510

§ 285
Svar på medborgarförslag om bullerplank.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj
2011, § 72 av Gullan Denervik. Förslaget är att ett bullerplank ska
anläggas vid fastigheten Mossvägen 9.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2011, § 140
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man har
genomfört en trafikmätning under vecka 22 2011.
Utifrån denna har det gjorts en bullerberäkning som visar på 61 dBA
ekvivalent och 70 dBA max. De gränsvärde som finns är i befintlig
bebyggelse 65 dBA ekvivalent och 70 dBA vid uteplats.
Eftersom bullerberäkningen ligger under eller lika med gränsvärdena
anser tekniska förvaltningen inte att ett bullerplank erfordras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
329, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Tekniska nämnden
Akten

96

2010.484.512

§ 286
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober
2010, § 144 av Linda Forsgren och Daniel Berglund. Förslaget är ett 1,2
km viltstängsel på Sunnavägen mellan Vikvägen och Ekebovägen, att
gräsplätten vid båthamnen i Lorensberg görs om till något mer kulturellt,
en grön oas i form av en park med glasskiosk, en aktiv lekpark i Lindesnäs
med stora klätterträd och annat roligt för barn, samt bryggdans på
somrarna som kan dra turister från Skönstaviks camping.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 26 maj 2011, § 91 för att
komplettera medborgarförslaget med svar på trafiksituationen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2011,
§ 138 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
Sunnavägen är på den aktuella vägsträckan en fyrfilig väg med
mitträcke och separata gång- och cykelbanor med skiljeremsor på
båda sidor om vägen.
Vägen tillhör huvudvägnätet (infart/genomfartsväg), vilket innebär
att trafiken prioriteras och den är därmed standardanpassad för minst
70 km/tim. Vid Marieberg och Ekebovägen finns gångtunnlar under
vägen som förbinder Marieberg med Lindesnäs och Sunnadalskolan
med Lorensberg. Därmed ges möjlighet för oskyddade trafikanter att
trafiksäkert korsa Sunnavägen för att nå angivna områden och
aktiviteter. Att här sätta upp föreslaget viltstängsel på 1,2 km är
orimligt.
Beträffande efterfrågade kommunala planer för området framgår
dessa av kommunens översiktsplan 2030. I denna anges att området
är intressant för bostadsbebyggelse, att båtuppläggningsplatsen
föreslås flyttas, eventuellt till Västra mark och att bullerfrågorna mm
då skall utredas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
330, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

97

2008.84.251

§ 287
Svar på medborgarförslag om plats för återvinningsstation ska ingå i
avtal vid exploateringssamarbete med vissa företag.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
februari 2008, § 4 av Stig Hedén. Förslaget är att kommunen i avtal och
vid exploaterings-samarbete kräver att sökande/markköpare ska ge
plats till återvinningsstation, med motivering att antalet
återvinningsstationer minskar pga brist på bra platser.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 28 oktober 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att problemet kan inte
lösas genom avtal vid exploatering mm, eftersom exploateringsavtal
endast tecknas i samband med detaljplaner, och det är i första hand inte
inom områden som är aktuella för detajplanläggning som platser saknas.
Vid ny detaljplanläggning, kan platser för återvinningsstationer pekas ut i
planen. Ett exempel på detta är i den ganska nyligen antagna detaljplanen
över Aspö Mad, där placering av återvinningsstation anges i planen.
Problemet med brist på platser för återvinningsstationer har dock
uppmärksammats, och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en
inventering av lämpliga placeringar av återvinningsstationer på Trossö.
Vidare så förs diskussioner mellan kommunen och
branschorganisationerna om en lösning som innebär anläggande av
nersänkta återvinningsstationer, vilka inte skulle störa omgivningen i
samma omfattning som de befintliga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
331, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

98

2005.221.251

§ 288
Svar på medborgarförslag om utökning av tomter inom
kommunalägd mark i Fridlevstad.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april
2005, § 47 av Thomas Nilsson. Förslaget är att uppdra åt miljö- och
byggnadsnämnden att projektera tomter för byggnation av småhus i
Fridlevstad tätort.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 10 november
augusti 2011, § 353 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver
att flera av de områden som föreslås i medborgarförslaget kan antas
kunna utgöra goda boendemiljöer med bra livskvalitet för den enskilde. För
närvarande kan det dock konstateras att i den kommunala tomtkön är
både efterfrågan och investeringsviljan begränsad i närliggande mindre
orter. Det tillsammans med det
generella
konjunkturläget gör att det inte bedöms sannolikt att en planläggning med
efterföljande utbyggnad av ett kommunalt villaområde i Fridlevstad i närtid
kan bära sina egna kostnader. Då inga särskilda skattemedel normalt
tillskjuts sådana projekt bedöms det därför inte vara kommunalekonomiskt
försvarbart att driva ett sådant ärende. I det fall medel kan tillskjutas
exploateringen, t ex genom särskild satsning på landsbygdsutvecklingen
eller dylikt, kan frågan dock vara intressant att studeras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
332, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kulturnämnden
Akten

99

2011.360.246

§ 289
Svar på medborgarförslag om namnsättning av kvarter, gränder och
rondeller.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti
2011, § 122 av Annica Frisell. Förslaget är att plats, gata eller rondell
uppkallas efter Jan- Anders Glans på tekniska kontoret med hänvisning till
att han alltid är positiv och engagerad och har varit upphovsman till ett
flertal platser och rondeller.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 25 oktober 2011,
§ 80 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Att namnge
platser efter nu levande personer strider mot de
rekommendationer Ortsnamnsrådet har gett ut angående god
ortsnamnssed
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
333, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

100

2011.338.829

§ 290
Svar på medborgarförslag om att anlägga en betongskatepark i
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 augusti
2011 § 122 av Jakob Karlstrand. Förslaget är att anlägga en
betongskatepark i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 24 oktober 2011, §
127 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
man på senare tid fått in flera förslag om skateanläggningar.
Skateboardföreningen är mest intresserad av en skatehall. De förslag som
kommit in tidigare har önskat både hall och park. I dagsläget finns en
skatehall som inte uppfyller de krav som verksamheten har. Det finns
också ett antal åkare som åker på andra platser som trappor med mera.
En skatepark i betong kostar mellan 3 500 – 5 000 kronor per kvm.
Idrotts- och fritidsförvaltningen tittar på möjligheterna att anlägga en
skatehall. En mindre skatebana kommer att byggas vid Lyckeby
fritidsgård.
Det krävs tillskott av resurser för att kunna bygga en skateanläggning som
även kan användas för BMX-cyklar med mera.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
334, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Yrkande
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar bifall på medborgarförslaget.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återemitteras för att återkomma
med ett finansierat förslag som är framtaget i dialog med ungdomar i
Karlskrona.
Forts

15 december 2011
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§ 290 forts
Svar på medborgarförslag om att anlägga en betongskatepark i
Karlskrona.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera
ärendet.
Omröstning begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla
Brunsbergs återremissyrkande röstar ja, den som vill bifalla att ärendet
ska avgöras i dag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 22 nej-röster och 3 avstår och
21 frånvarande och finner att kommunfullmäktige har beslutat att
återremittera ärendet. Voteringsprotokoll 4.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremitera ärendet.
_____

15 december 2011

Utbildningsnämnden
Akten

102

2011.179.612

§ 291
Svar på medborgarförslag om att alla kommunala gymnasium borde
erbjuda en egen dator till eleverna.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april
2011 § 44 av Beseran Behzad med flera. Förslaget är att samtliga elever
på högskoleförberedande
program på de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona bör
erbjudas en egen dator i form av ”minidator
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 27 oktober 2011, § 81
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att på
utbildningsförvaltningen pågår, tillsammans med barn- och
ungdomsförvaltningen, åren 2010 – 2014 ett så kallat ”en-till-en”-projekt
med syftet att höja måluppfyllelsen inom barn- och ungdomsnämndens
och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Projektet har som mål att
genomföra en gymnasieprogram- och årskursrelevant uppdatering av
tillgången till informationsoch kommunikationsteknik, inledningsvis för årskurserna 6 – 9 i
grundskolan och årskurs ett i gymnasieskolan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
335, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

15 december 2011

Kommunledningsförvaltningen
Akten

103

2010.122.539

§ 292
Svar på medborgarförslag om sommartrafik med skärgårdsbåt från
Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på Hasslö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars
2010, § 27 av Stig Olander. Förslaget är sommartrafik med skärgårdsbåt
från Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på Hasslö.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 2 november 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att man fört
diskussioner med Affärsverken som bedriver skärgårdstrafiken i
Karlskrona genom ett s.k. nettoavtal på uppdrag från Blekingetrafiken AB.
Sommarbåtstrafiken finansieras genom biljettintäkter och ett bidrag från
Karlskrona kommun som går via Blekingetrafiken AB.
Affärsverken har tidigare kört på Hasslö och den trafiken lades ner pga. för
få resande. Då Affärsverken har förlängt sommarbåtstrafiken med maj och
september månad på begäran från Karlskrona kommun så finns det inte
inom nuvarande ekonomiska ramar någon möjlighet att finansiera
skärgårdstrafik till Hasslö. Ska trafiken utökas till att omfatta även Hasslö
kommer det att kräva en extra ersättning från Karlskrona kommun.
Med hänvisning till tidigare erfarenheter gällande resandet till Hasslö samt
att en utökad trafik innebär ökade kostnader för Karlskrona kommun
föreslår Kommunledningsförvaltningen att man i nuvarande situation
avvaktar att införa sommarbåtstrafik till Hasslö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 november 2011 §
322, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Sara Högelius (V) yrkar att ärendet återremitteras för att besvara följande
tre frågor, 1. Hur ser resandet ut i dag?, 2. Vad skulle det kosta för
kommunen?, 3. När skulle det i sådana fall kunna genomföras?
Sofia Bothorp (MP) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till Sara Högelius
återremissyrkande.
Forts

15 december 2011
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§ 292 forts
Svar på medborgarförslag om sommartrafik med skärgårdsbåt från
Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på Hasslö.
Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremitera ärendet.
_____

15 december 2011

105

§ 293
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en God Jul
och Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Yvonne Sandberg Fries (S) tackar ordförande för ett
gott samarbete i presidiet och önskar ordföranden en God Jul och ett Gott
Nytt År.
_____

26 januari 2012

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 26
januari 2012.
§1

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§2

Kommunala val.

§3

Anmälningsärende.

§4

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§5

Inkomna interpellationer.

§6

Svar på interpellation om utbildningsnämndens medel och mål.

§7

Bildande av näringslivsbolag.

§8

Ändring och förtydligande av planbestämmelser i detaljplanen för kv Kölen, Hästö Marina,
Karlskrona kommun.

§9

Förslag till ändring av förbundsordning för räddningstjänsten Östra Blekinge.

§ 10

Ändring av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.

§ 11

Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna
handlingar.

§ 12

Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola.

§ 13

Svar på motion om villkoren för livet på landsbygden.

§ 14

Svar på medborgarförslag om att sänka ersättningarna till förtroendevalda i
Karlskrona kommun när kommunen går med underskott

§ 15

Svar på medborgarförslag om isbana på Fisktorget.

§ 16

Svar på medborgarförslag om att bygga ett unikt seniorboende vid KA2:s
gamla verkstäder (Rosenholm).

§ 17 Svar på medborgarförslag om nya kommunala tomter för radhusbebyggelse.
_______

26 januari 2012

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 26 januari 2012, kl 13.00-16.05
Ajournering kl 15.10-15.20 §§ 12.

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)

Ledamöter

Jan-Anders Lindfors (S)
Lena Ryge (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva- Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Oscar Dyberg (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S) kl
Patrik Hansson (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Johan Elofsson (M) kl 13.00-15.00 §§ 1-7
Ola Svensson (SD)
Per Björklund (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP) 13.35-14.35 jäv §§ 7

2
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Börje Dovstad (FP) kl 15.00-15.05 jäv §§ 8
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 15.05-16.05 §§ 9-17
Sara Högelius (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 15.00-15.05 jäv §§ 8
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ali Abuisefan (S)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.00 §§ 1-12
Bo Svensson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Lotta Holgersson (S)
Ingrid Trossmark (S)
Anders Persson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Åke Håkansson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Ove Uppgren (SD)
Göte Henriksen (SD)
Alf Stålborg (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Günter Dessin (V) kl 13.00-15.05 §§ 1-8
Ann-Marie Branje (M) kl 15.00-16.05 §§ 8-17
Billy Åkerström (KD) kl 15.00-15.05 §§ 8
Kent Lewén (FP) kl 13.35-15.05 §§ 7-8
Nusreta Kuranovic-Nilsson (S) kl 16.05-16.10 §§ 13-17

Närvarande ersättare

Nusreta Kuranovic-Nilsson (S) kl 13.00-16.05 §§ 1-12
Michael Ryge (S)
Åke Håkansson (S)
Ann-Marie Branje (M) kl 13.00-15.00 §§ 1-7
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Jan Hagberg (M)
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Kent Lewén (FP) kl 13.00-13.35, 15.05-16.05 §§ 1-6,
9-17
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
José Espanoza (MP)
Gunnel Björkén (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-15.00, 15.05-16.05 §§17, 9-17

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunsekreterare Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lisbeth Bengtsson (S) och Anna Ottosson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Onsdagen den 1 februari 2012, kl.12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-17
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot…………………………………………………….
Lisbeth Bengtsson

Justeringsledamot………………………………………………
Anna Ottosson

26 januari 2012

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 1 februari 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kommunala uppdrag
Akten

2012.5.102

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
Jimmy Petersson (S) har i skrivelse daterad 12 januari 2012 avsagt
sig uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

2012.5.102

§2
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Litorina- Folkhögskola, styrelsen
Representant Ing-Marie Söderblom (MP) efter Johan Hellström.
Valnämnden
Vice ordförande Linda Ekström (S) efter Hans-Olof Månsson.
______
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Akterna

8

2011.587.007
2011.598.106
2011.565.370
2011.573.041
2011.595.041

§3
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av skolornas stöd till elever som ligger i
riskzonen att inte får fullständiga betyg.
2 Socialstyrelsen, beslut 2011-12-20, förstärkt tillsyn av
kommunernas insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge enligt socialtjänstlagen (2001:453)
och patientsäkerhetslagen (2010:659).
3. Skrivelse om begäran om ljud- och skuggmätningar vid vindkraft.
4. Beslut utbildningsnämnden 2011-12-08, § 89 internbudget och
verksamhetsplan 2012, med ramar för 2013 och 2014 för
utbildningsnämnden.
5. Beslut socialnämnden 2011-12-12, § 154 förslag till internbudget
för 2012, samt planer 2013-2014.
Magnus Johansson (S) yttrar sig om punkt 4.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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2012.3.512
2012.20.315
2012.21.610
2012.22.610
2012.24.339
2012.40.106
§4
Inkomna motioner och medborgarförslag.
1. Medborgarförslag om utplacering av vägbula/farthinder på
Knösövägen, av Jens Agerström.
2. Medborgarförslag om att anlägga en ställplats för husbilar på
Hattholmen, av Ing-Marie Björnbäck.
3. Motion om lärlingsbyggen, av Lars Hildingsson (S).
4. Motion om lärlingsklausuler, av Lars Hildingsson (S).
5. Medborgarförslag om upprustning av parkenområdet kring
Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona, av Kerstin Magnusson och
Ulf Sejlert.
6. Motion angående ökad delaktighet mellan kommunfullmäktige och
medborgarna, av Christopher Larsson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till
kommunstyrelsen för beredning.
___________
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2012.28.600
2012.41.739

§5
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Emma Swahn
Nilsson angående mål och medel, av ledamot Magnus Johansson
(S).
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
nästa sammanträde
Interpellation till äldrenämndens ordförande Jan-Åke Nordin (M), med
anledning av rapporten öppna jämförelser 2011.
__________
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2011.561.001

§6
Svar på interpellation om mål och medel för
utbildningsnämnden.
Interpellation den 13 januari 2012 till utbildningsnämnden ordförande
Emma Swahn Nilsson från Magnus Johansson (S).
Emma Swahn Nilsson (M) har den 24 januari 2012 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Magnus Johansson (S), Emma Swahn Nilsson (M)
och Henrik Larsen (M).
__________
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Näringslivsenheten
Samtliga styrelser
Ekonomienheten
Akten

12

KS2011.77.107

§7
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Stefan Lundin (FP) anmäler jäv.
Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2011 budget för 2012 med
ramar för 2013 och 2014. Av budgeten framgår att ett
näringslivsbolag ska bildas.
I budgeten för 2012 med ramar för 2013 och 2014 står följande:
”Karlskrona kommun ska aktivt jobba för att våra lokala företag
prioriterar att skapa jobb för unga, serva befintliga företag, uppmuntra
nyföretagande och aktivt locka nya företag till Karlskrona. Det ska
finnas ”en dörr in” till Karlskrona kommun. Karlskrona kommun ska
erbjuda en god service till företag som finns i Karlskrona eller vill
etablera sig i Karlskrona. En positiv attityd till företagande ska finnas i
kommunens samlade verksamheter. För att underlätta kontakterna
mellan näringslivet och kommunen ska ett helägt kommunalt
näringslivsbolag bildas.”
Nuvarande organisation
Idag bedrivs Karlskrona kommun verksamhet som främjar
näringslivets utveckling bland annat inom näringslivsenheten där även
projektet TelecomCity (inom kommunlednings-förvaltningens
tillväxtavdelning) ingår, och inom AB Arena Rosenholm Karlskrona
(arenabolaget).
På Näringslivsenheten arbetar 7 personer med att underlätta för nya
och befintliga företag att etablera sig och utvecklas inom Karlskrona
kommun. Näringslivsenheten är en del av
kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning och styrs av
Kommunstyrelsen. Övriga enheter inom tillväxtavdelningen är markoch exploatering, miljöstrategi, arbetsmarknadsenheten, EUsamordning, infrastruktur och kommunikationer, regionala och
internationella kontakter. Avdelningen är även beställare av
kommunens turismverksamhet.
TelecomCity bedrivs som ett projekt inom tillväxtavdelning
tillsammans med cirka 50 telecom- och IT företag och Blekinge
Tekniska Högskola.
Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Arenabolaget är helägt bolag via moderbolaget. Bolaget som har 8
anställda har som uppgift att genom evenemang och turism stärka
Karlskrona kommuns varumärke. Bolaget svarar för turistbyrån enligt
upphandling. Bolaget samarbetar mycket med näringslivet i fråga om
olika evenemang och i hur man ska utveckla Karlskrona som
destinationsort för besöksnäringen. Bolagets styrelse består av 11
ledamöter och 7 suppleanter. Bolaget omsätter ca 12 mkr.
Arenabolaget arbetar med frågor som handlar om näringslivets
utveckling som har starka samband med näringslivsenhetens
uppdrag.
Förslag till organisation
Förslaget innebär att man för över näringslivsenhetens verksamhet
(inklusive Telecom City) och erbjuder personalen anställning i det
befintliga arenabolaget. Det innebär att man använder ett befintligt
helägt bolag och inte bildar ett nytt bolag.
Karlskrona kommun vill satsa på besöksnäringen och idag arbetar
både näringslivsenheten och arenabolaget med besöksnäringen.
Genom ett näringslivsbolag kommer det att finnas en organisation och
en kontaktyta att vända sig till för näringslivet. Ett effektivare arbete
med näringslivsfrågor uppnås t ex i arbetet med företagande inom
besöksnäring och landsbygdsturism.
Idag fattas beslut som berör näringslivsfrågor på två olika
beslutsinstanser. Genom att sammanföra verksamheterna blir det ett
gemensamt beslutsforum vilket kommer att gynna helhetssyn och
undvika eventuella suboptimeringar. Kommunens arbete med
näringslivsfrågor kommer att hållas samman och tydliggöras bättre.
Man uppnår också en beslutsnivå i ett bolag genom en styrelse och
en ledning som håller samman beslut i näringslivsfrågor.
Beslutsvägarna blir sannolikt snabbare.
Ett gemensamt bolag innebär att näringslivsenheten inte längre är en
del av kommunledningsförvaltningen. Risken finns att verksamheten
kommer längre ifrån förvaltningens övriga verksamhet såsom
infrastruktur- och kommunikationsfrågor, mark- och exploatering,
regionala och internationella kontakter. Bolaget kommer att arbeta
mycket med gemensamma regelbundna träffar för att ha kvar det
nära samarbete med övriga funktioner på kommunledningsfunktionen.
Det långsiktiga strategiska arbetet kommer att finnas kvar på
kommunledningsförvaltningen.
Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
För att hålla ihop verksamheten och underlätta samordningen i
bolaget bör bolagets verksamhet i största möjliga omfattning vara i
gemensamma lokaler.
Det finns möjlighet att knyta olika råd med medlemmar från bolagets
styrelse, näringslivet och dess organisationer. Råden kan jobba
övergripande i näringslivsbolaget för att uppnå bästa samordning,
undvika suboptimering och få ut bästa verksamheten ur bolaget. Råd
kan finnas för tex besöksfrågor och näringslivsfrågor.
Bolagets namn ska ändras från AB Arena Rosenholm Karlskrona till
ett namn som bättre motsvarar näringslivsbolagets verksamhet.
Verksamhet i Näringslivsbolaget
Bolagets uppdrag blir att bedriva verksamhet där man stöttar
befintliga och nya företag. Syftet med bolaget är att förenkla för
företag och näringsliv i kontakterna med kommunen. Kommunen får
då bara en ”ingång” för näringslivsfrågor. Bolaget ska även kunna
göra en sammanhållen näringslivssatsning inom besöksnäringen.
Samverkan mellan de olika verksamheterna är ett nyckelord inom ett
näringslivsbolag
Kommunens turismverksamhet är idag upphandlad och drivs av
arenabolaget. Upphandlingen gäller till och med år 2012.
Tillväxtavdelningen är idag beställare av turismverksamheten. I detta
förslag till bildande av näringslivsbolag ingår uppdraget att ansvara för
turismverksamheten vilket innebär att det upphandlade kontraktet
upphävs.
Marknadsföring av Karlskrona som destinationsort är en del av
Arenabolagets verksamhet.
Marknadsföringen bör kunna breddas att omfatta extern
marknadsföring av Karlskrona både som destinationsort och som
etableringsort för företag.
Bolaget kommer att fortsätta de nära kontakter med Näringslivets
organisationer såsom Karlskrona Företags- och hantverksförening,
Centrumföreningen, Företagarna, Industrigruppen,
Nyföretagarcentrum med flera.
Styrelse
De kommunala bolagen styrs bland annat genom ägardirektiv och
tillsättande av styrelsen. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över
bolagen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har samma insyn
och styrning över ett näringslivsbolag som övriga helägda bolag. Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Arenabolagets styrelse består idag av minst sju och högst elva
ledamöter med lägst sju och högst elva ersättare. Styrelsen för
näringslivsbolaget föreslås bestå av lägst fem och högst sju
ledamöter med lägst tre och högst sju ersättare.
Personal
Arenabolagets personal är kvar i det nya ombildade bolaget,
näringslivsbolaget. Personalen inom näringslivsenheten kommer att
erbjudas anställning i Näringslivsbolaget utifrån samma
förutsättningar och villkor som gällde när kommunens
turismverksamhet bolagiserades. Detta innebär för personalen att;
• all anställningstid i Karlskrona kommun tillgodoräknas som
fullgjord tid i Näringslivsbolaget ur LAS-hänseende,
lönesättning, innestående semesterdagar och
kompensationstid överförs till den nya arbetsgivaren samt alla
rättigheter och skyldigheter kopplade till anställningsavtal och
anställningsförhållande.
• kollektivavtal, inkl pensionsavtal (KAP-KL) och
avtalsförsäkringar, gällande mellan PACTA och berörda
fackliga organisationer tecknas.
• om det inom Näringslivsbolaget uppstår arbetsbrist, inom ett år
efter övergången, som föranleder uppsägningar ska de
anställda ha rätt att prövas mot vakanta tjänster inom
kommunstyrelsens förvaltningar.
Målsättning/uppdrag – Näringslivsbolag
De beslut som Kommunfullmäktige fattar gäller även de helägda
bolagen. Målen i budgeten gäller för näringslivsverksamheten oavsett
om verksamheten bedrivs i förvaltningsform eller bolagsform. I
Karlskrona kommuns fastställda budget för 2012 med ramar för 2013
och 2014 anges följande mål och prioriteringar hänförliga till
Näringslivsbolaget:
•
•
•
•
•
•

Antalet arbetstillfällen i Karlskrona ska öka.
Minst 250 nya företag skall startas årligen i Karlskrona.
Antalet kooperativa/sociala företag ska öka årligen.
Karlskrona kommun ska vara bland de 125 högst rankade i
Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet år
2012.
Karlskrona kommun ska vara bland de 80 bäst rankade i
undersökningen Insikt som genomförs av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) år 2012.
Antalet företag per kommuninvånare ska öka årligen. Forts
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§7
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen ska ta initiativ till ett nätverk för företag,
företagsföreningar, kommunen och Blekinge Tekniska
Högskola enligt en modell Expansiva Växjö
Minst två investerare ska göra etableringar inom
besöksnäringen 2012.
Arenabolaget ska utveckla eller attrahera minst två stora årliga
evenemang som har nationellt eller internationellt intresse.
Besöksnäringen i kommunen skall öka årligen med 5 %
uttryckt i antalet gästnätter.
Antalet företag inom besöksnäringen ska öka årligen.

”Karlskrona kommun ska vara det självklara valet för nystartade och
befintliga företag. Karlskrona kommun ska aktivt medverka och
stimulera hela regionens utveckling, expansion och attraktionskraft.
Karlskrona kommun ska vara en mötesplats i hela Östersjöregionen
för företagande, miljöarbete, besöksnäring och event. Blekinge
Tekniska Högskolas kraft och närvaro i kommunen ska tas tillvara.
Riktade företagsbearbetningar ska ske inom IT, forskning och
utveckling, logistik, besöksnäring, energi och miljöteknik för att få nya
etableringar i Karlskrona.
Genom TelecomCity ska vi fortsätta förstärka klustret så att IT och
Telecomföretag tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola i
Karlskrona utvecklas. ”
Finansiering
Kostnaderna för näringslivsenheten inkl TelecomCity och
turismverksamheten uppgår till 15,3 mkr på helårsbasis.
Underskottet som uppstår i näringslivsbolaget finansieras genom
koncernbidrag och bolaget behöver en kredit om 20-22 mkr.
Räntekostnaden för krediten beräknas till 0,4 mkr vid 4 % ränta.
Bolaget kommer att ha kostnader för administration som idag inte
belastar näringslivsenheten. Med räntekostnader och administration
beräknas bolagets resultat till -16 mkr för helåret 2012.
Beslutet att återremittera ärendet avseende näringslivsbolaget
innebär att näringslivsenheten, även efter den 1 januari 2012,
kommer att belasta kommunledningsförvaltningens budget.
Budgetbeslutet, som togs av kommunfullmäktige juni 2011, förutsätter
att denna verksamhet bedrivs i bolagsform fr.o.m. 1 januari 2012 och
de ekonomiska ramarna är fastställda utifrån detta. Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Det är nu troligt att denna verksamhet förs över först fr.o.m. 1 mars
2012 vilket innebär att ett underskott uppstår på
kommunledningsförvaltningen på 2,5 mnkr. I samband med
överförandet av denna verksamhet i bolagsform beslutades också att
någon utdelning från AB Karlskrona Moderbolag inte behöver lämnas
för 2012. För att parera detta underskott är det därför rimligt att ett
utdelningskrav fastställs på AB Karlskrona Moderbolag på
motsvarande belopp dvs. 2,5 mnkr. Det är också rimligt att
kommunledningsförvaltningen därmed också får acceptans för ett
underskott på högst 2,5 mnkr dvs. att besparingar/anpassningar inte
behöver göras av denna anledning.
Tanken med bolagets finansiering är att på olika sätt öka extern
medfinansiering. Ökning av extern finansiering kan ske genom dels
gemensamma projekt eller evenemang med företagare och
kommunen och dels genom mer finansiering från EU, statliga bidrag
eller andra externa bidrag. Även externa intäkter på turistbyrån bör
öka t ex provisioner. Det kommer naturligtvis att ta något år att bygga
upp en större andel externa medel. Om bolaget inte lyckas öka extern
finansiering innebär det att bolaget kommer att generera årliga
underskott i storleksordningen 16 mkr (2012 års värde). Under en
uppbyggnadsperiod kan ägaren lämna en förlusttäckningsgaranti.
Detta innebär att Moderbolaget lämnar en garanti att täcka
näringslivsbolagets underskott under t ex 5 år.
Moderbolaget kan lämna koncernbidrag för att täcka bolagets
underskott under den period som förlusttäckningsgarantin avser. Det
innebär att det resultat som koncernen genererar i övriga bolag
kommer att föras över via koncernbidrag till näringslivsbolaget. Det
innebär att koncernens resultat minskar.
Det finns en osäkerhet i den skattemässiga bedömningen av bolagets
verksamhet eftersom verksamheten går med underskott. Frågan har
stämts av med konsulter inom Ernst & Young.
Flertal kommuner t ex Halmstad har under flera år drivit ett bolag med
liknande uppdrag och finansiering.
Ägande
Enligt budgetbeslutet i ska näringslivsbolaget vara helägt Karlskrona
kommun via AB Karlskrona Moderbolag.
Organisering av Näringslivsverksamhet i Halmstad, Kalmar, Växjö,
Nybro, Varberg och Ängelholm framgår av upprättad bilaga. Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
EU-projekt
Det pågår idag ett antal projekt där de anställda på
Näringslivsavdelningen är involverade. Både där Karlskrona kommun
är projektägare och där Karlskrona kommun är medfinansiär till andra
organisationers projekt.
Det är svårt att föra över projektägarskapet från Karlskrona kommun
till ett näringslivsbolag pga regler och förordningar. Diskussionen
med de offentliga bidragsgivarna visar på att överföring av projekt
fungerar inom Landsbygdsprogrammet och Kvinnors företagande
stärker Sverige. Alla övriga projekt kommer att vara kvar i kommunen.
Den ekonomiska konsekvensen som sker när anställda i kommunen
förs över till ett näringslivsbolag blir att näringslivsbolaget kommer att
få ta vissa kostnader som inte längre täcks av projekten. Dessa
kostnader kan kompenseras av kommunen i efterhand. Den större
konsekvensen är att vissa åtaganden i projekt som anställda inom
Näringslivsavdelningen har ansvar för idag måste föras över till
personer kvar i kommunen.
Det är betydligt lättare att lämna över ansvaret från Karlskrona
kommun till ett näringslivsbolag angående medfinansiering i projekt
som ägs av en annan organisation. Allt ansvar angående
medfinansiering kan föras över till ett näringslivsbolag. Här måste
projektägarna informeras tidigt eftersom de måste begära
budgetförändring. Medfinansieringsintyg från näringslivsbolaget
lämnas till varje projekt med resterande summa av
medfinansieringen.
Det är viktigt att ett näringslivsbolag i Karlskrona kommun blir
godkänd som en offentlig organisation och som offentlig medfinansiär
så snabbt som möjligt. När näringslivsbolaget är godkänd som en
offentlig medfinansiär så har näringslivsbolaget samma möjligheter att
vara projektägare eller projektpartner på samma villkor som en
kommunal förvaltning samt ansöka om och få EU-medel. Dock är det
viktigt att näringslivsbolagets likviditet säkerställs då bidraggivare
alltid efterfrågar tillräckliga ekonomiska resurser i processen att
bevilja projektansökningar.
Remissyttrande
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 november
2011 att återremittera ärendet för att genom en bred remissrunda, ge
berörda kommunala bolag, nämnder och externt berörda möjlighet att
lämna synpunkter och konsekvensbeskrivningar. Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Ärendet har sänts till AB Karlskrona moderbolag, AB Arena
Rosenholm Karlskrona, kommunstyrelsen och till
näringslivsorganisationer för yttrande. Vid moderbolagets möte
beslutades om att Affärsverken skulle ges möjlighet att ge ett yttrande
om hur bolaget påverkas av förslaget.
Efter att förslaget till bildandet av näringslivsbolag redovisats för
företagarorganisationerna har följande synpunkter och yttranden
inkommit:
Yttranden:
AB Karlskrona Moderbolag:
Moderbolaget beskriver i sitt yttrande de ekonomiska effekterna för
bolagskoncernen vid bildandet av ett näringslivsbolag enligt befintligt
förslag. Det underskott som uppstår i koncernen om
näringslivsbolaget ingår kan täckas av att man löser upp obeskattade
reserver i Affärsverken. Resultatet framöver utifrån ägardirektiven
innebär i stort sett ett nollresultat för koncernen inklusive
näringslivsbolaget.
Enligt lämnade prognoser från bolagen beräknas underskottet för
åren 2012-2016 i koncernen uppgå till ca 30 mkr inklusive
näringslivsbolaget. Om man löser upp obeskattade reserver innebär
det att Affärsverkens soliditet sjunker med ca 1,2%. Soliditeten
bedöms uppgå till 16,7% vid utgången av 2012 när investeringen i
kraftvärmeverket är klar.
Den skattepliktiga intäkten av upplösningen av obeskattade reserver
lämnas som koncernbidrag till näringslivsbolaget via Moderbolaget.
Någon skattekostnad uppstår därmed inte.
Moderbolaget påtalar att det även pågår utredningar som kan påverka
nuvarande prognoser t ex nivån på utlåningsavgifter som bolagen
betalar till kommunen.
Om näringslivsbolaget ingår i bolagskoncernen är det inte möjligt att
lämna utdelning från det årliga resultatet till ägaren. Slutligen skriver
Moderbolaget att det finns en viss skattemässig risk i ärendet.
AB Arena Rosenholm Karlskrona:
Förslaget innebär att samarbetet med näringslivsenheten stärks vilket
ger möjligheter till ökade insatser för företagande inom
besöksnäringen. Förslaget syftar till att förenkla för näringslivet i
kontakterna med kommunen vilket är positivt för företag inom
besöksnäringen och evenemang. Likaså ökar bolagets möjligheter att
profilera sig som både destinations- och etableringsort. Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Genom gemensamma marknads- och aktivitetsplaner, kan bolaget
agera kraftfullt på en marknad där konkurrens är mycket hård. Detta i
kombination med god service till det lokala näringslivet, ger bolaget
möjligheter att komma åt nätverk, leverantörer, finansiärer etc, som
kan innebära stora möjligheter för varumärket Karlskrona.
I förslaget fokuseras på näringslivsutveckling inom hållbar utveckling,
besöksnäring, idrott, hälsa och evenemang vilket är helt i linje med
Arenabolagets nuvarande verksamhet. Arbetet med dessa områden
kan därför stärka bolagets verksamhet.
Arenabolaget arbetar idag med marknadsföring av Karlskrona som
destinationsort. Uppdraget kommer att utökas till marknadsföring av
Karlskrona som etableringsort och nuvarande resurser kan nyttjas i
detta arbete. Redan idag arbetar bolaget väldigt tätt ihop med det
lokala näringslivet. Detta samarbete kan ytterligare formaliseras och
utvecklas via olika referensgrupper med representanter från
näringslivet, t ex kan råd inom besöksnäring, evenemang bildas.
Affärsverken AB:
Eftersom Affärsverken är en stor del i förslagets finansiering och detta
påverkar bolagets ekonomiska utveckling långsiktigt anser
styrelsenatt man borde haft möjlighet att yttra sig över
konsekvenserna för bolaget tidigare för att detta skulle kunnat vägas
in i beslutsunderlaget.
Styrelsen anser att verksamhet som bedrivs i bolagsform måste
generera vinst för att ges incitament till utveckling. Att inordna
verksamhet i bolagsform som redan från start bara genererar förluster
innebär en skattemässig risk.
Att konsekvenserna för bolagets avkastning på kort sikt skulle bli
lägre har varit känt ända sedan beslutet fattades i
kommunfullmäktige. Affärsverkens styrelse har inga andra synpunkter
på hur ägaren organiserar sina bolag annat än att det är rimligt att
Affärsverken får rimlig tid för återhämtning och därmed möjlighet i ett
längre perspektiv åter bygga upp avkastningsnivåerna i bolaget och
på nytt sträva mot branschens snitt av ekonomiska nyckeltal. Det vore
olyckligt om man tvingades upplösa obeskattade reserver som
dessutom likvidmässigt måste lånefinansieras för att finansiera en ny
näringslivsverksamhet.
Styrelsen pekar på det olämpliga i att ta ut mer koncernbidrag från
bolaget än den avkastning rörelsen genererar. Affärsverken måste
under de närmaste åren få behålla en rimlig del av sin avkastning för
att öka de ökade kostnaderna investeringarna av ett kraftvärmeverk
innebär.
Fots
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Gemensamt yttrande från Karlskrona Företags-& Hantverksförening,
Industrigruppen, NyföretagarCentrum, Handelskammaren och
Karlskrona Handel & Service:
En tydlig och offensiv vision för Karlskrona efterlyses snarast möjligt.
Näringslivsbolaget blir verktyget för genomförandet.
Översiktsplanen bör vara vägledande för hela kommunens arbete.
Samverkan mellan den kommunala verksamheten och näringslivet
bör intensifieras och aktivt utvecklas för en än mer positiv utveckling
och stärkt konkurrenskraft.
Slutligen betonas att de kommer att noga följa kommunledningens
ambition att skapa en bättre organisation än den nuvarande och ser
fram emot ett fortsatt gott samarbete.
Hotellgruppen:
”Vi i hotellgruppen ser positivt på den presentation vi fick på mötet
den 9 december om det nya näringslivsbolaget. Vi ser fram emot ett
bra och spännande 2012.”
TelecomCity:
”Vi ser att en bolagsform skulle ge större möjligheter och
förutsättningar för att bedriva och utveckla TelecomCitys verksamhet.
Dessutom ser vi möjligheter i en samordnad administration. Vi
förutsätter att den icke formella styrelsen som idag består och har
inflytande gällande användandet av medlemmarnas finansiering.”
Företagarna:
”Företagarna i Karlskrona ser positivt på bildandet av ett
näringslivsbolag i Karlskrona där all näringslivsutveckling hamnar
under ett tak.
Den största fördelen är att det blir en aktör som handhar all
näringslivsutveckling i kommunen. Att som i dagens organisation ha
utvecklingen av besöksnäringen skilt från annan näringslivsutveckling
ser vi som företagarorganisation vara lite olyckligt.
Från företagens sida förenklar ett näringsbolag kontakten med
kommunen. Det blir möjligt att ha en företagslots som sköter hela
kontakten mellan kommunen och företaget oavsett om man är
verksam inom besöksnäringen eller har en annan näringsinriktning.
En möjlig väg att utveckla näringslivet är genom att bilda
näringslivsråd. Med ett näringslivsbolag blir det samma aktör som
ansvarar för alla näringslivsråd oavsett verksamhetsinriktning. Där blir
det även möjligt att tillvarata regionala och nationella nätverk, för
respektive organisation.
Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
I diskussionerna om bildandet av en storregion i södra Sverige är det
särdeles viktigt att Karlskrona kommun har en stark och enhetlig röst
som tillvaratar kommunens näringslivs intressen. I en storregion tror vi
det vore olyckligt att ha nuvarande organisation där både
Arenabolaget och kommunens näringslivsenhet skall verka för och
tillvarata turistföretagens utveckling.”
Kommunledningsförvaltningen:
I nuvarande organisation på KLF kombineras arbetet som
utvecklings- och näringslivschef. I samband med inrättande av
näringslivsbolaget förstärks utvecklingsarbetet på KLF genom att en
avdelningschefstjänst som utvecklingschef inrättas på
kommunledningsförvaltningen. Förändringarna sker inom givna
budgetramar.
Ändring av bolagsordning och ägardirektiv
Befintliga ägardirektiv och bolagsordning för Arenabolaget behöver
revideras. Ändringarna i bolagsordningen avser föremål (§3),
ändamål (§4), styrelse (§8), revisorer (§9) och ärende på ordinarie
bolagsstämma (§12), se bilaga 3.
Föremålet (vad bolaget ska göra) i § 3 föreslås ändras utifrån
bolagets utökade verksamhet. Ändamålet (syftet) i § 4 föreslås ändras
till ”Syftet skall vara att stärka Karlskronas position som etableringsort
för företag och som destinationsort för besökare.” Ändring föreslås
också som innebär att kommunallagens sk lokaliseringsprincip gäller
för bolaget.
Föreslagen ändringen i §8 styrelse avser antalet ledamöter och
suppleanter (se stycket styrelse ovan). Föreslagna ändringar i §9 och
§12 är hänförliga till tidigare ändringar i Aktiebolagslagen
(paragrafhänvisning tas bort och ”ordinarie bolagsstämma” ersätts
med ”årsstämma”) i enlighet med tidigare ändring i Aktiebolagslagen.
I ägardirektivet föreslås ändring av affärs- och verksamhetsidé samt
ekonomiska grundkrav.
Affärs- och verksamhets idén föreslås vara: ”Bolaget skall verka för
nyföretagande och näringslivets utveckling i Karlskrona kommun.
Bolaget skall erbjuda god service och underlätta näringslivets
kontakter med den kommunala verksamheten. Detta gäller för
befintliga företag, nybildade företag och företag som vill etablera sig i
Karlskrona. Bolaget skall aktivt locka nya företag till Karlskrona.
Bolaget ska arbeta strategiskt för att locka både nationella och
internationella besökare samt för att göra Karlskrona till en attraktiv
destination året om.”
Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Storleken på bolagets resultat föreslås fastställas i samband med
kommunfullmäktiges beslut om budget. Avsnittet om uppföljning
föreslås utgå eftersom uppföljning av måluppfyllelse ska redovisas
enligt dokumentet ”Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun”. Ändringarna i ägardirektivet framgår av bilaga 4.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 § 19
299, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa upprättade för AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att överlämna ägardirektiven på extra stämma för att gälla från och
med 1 mars 2012,
3. att fastställda upprättade ändringar i bolagsordningen för AB Arena
Rosenholm Karlskrona (§§ 3,4,8,9,12),
4. att överlämna bolagsordningen på extra stämma för att gälla från
och med 1 mars 2012,
5. att ge valberedningen i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i
februari 2012 föreslå ledamöter och suppleanter till AB Arena
Rosenholm Karlskrona from 1 mars 2012,
6. att näringslivsenheten flyttas från kommunledningsförvaltningen till
AB Arena Rosenholm Karlskrona från och med 1 mars 2012,
7. att fastställa utlåningsramen för AB Arena Rosenholm Karlskrona
till 22 mkr from 1 mars 2012,
8. att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att utställa en
förlusttäckningsgaranti för AB Arena Rosenholm Karlskrona under 5
år,
9. att ge styrelsen i AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att ta
fram ett förslag till namnbyte för bolaget senast 31 maj 2012,
10. att utdelningskrav fastställs på AB Karlskrona Moderbolag på 2,5
mnkr för 2012,
11. att ett underskott för 2012 på maximalt 2,5 mnkr accepteras
avseende kommunledningsförvaltningens planerade verksamhet utan
att besparingar/anpassningar behöver vidtas, samt
Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
12. att följande tillägg i kursiv stil skrivs in i bolagsordningen under § 3
föremål för verksamhet, andra meningen; Bolaget skall arbeta för att
göra Karlskrona hållbart och vara en attraktiv plats att driva företag
på.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att behålla näringslivsenheten i kommunledningsförvaltningen
och när avtalet för turismverksamheten går ut 31 december 2012
återföra den till kommunledningsförvaltningen, att förslaget
finansieras genom kommunstyrelsens reserv samt utdelning från
bolagskoncernen.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
avslag på Lars Hildingssons ändringsyrkande.
Günter Dessin (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Nicklas Platow (M), Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Gerthie Olsson (S) yrkar bifall till Lars Hildingssons ändringsyrkande,
samt yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ola Svensson (SD) yrkar att styrelsen ska består av 9- 11 ledamöter,
samt yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
avslag på Ola Svenssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Lars
Hildingssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: de som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, dem som vill biträda Lars
Hildingssons ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 29 nej-röster, fyra som
avstår enligt kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
mot Günter Dessins avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: de som vill tillstyrka
kommunstyrelsens förslag röstar ja, dem som vill biträda Günter
Dessins avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 15 nej-röster, 17 som
avstår och en frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande beslutar därefter att Ola Svenssons ändringsyrkande inte
ska behandlas då förslaget inte är berett.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa upprättade för AB Arena Rosenholm Karlskrona,
2. att överlämna ägardirektiven på extra stämma för att gälla från och
med 1 mars 2012,
3. att fastställda upprättade ändringar i bolagsordningen för AB Arena
Rosenholm Karlskrona (§§ 3,4,8,9,12),
4. att överlämna bolagsordningen på extra stämma för att gälla från
och med 1 mars 2012,
5. att ge valberedningen i uppdrag att till kommunfullmäktiges möte i
februari 2012 föreslå ledamöter och suppleanter till AB Arena
Rosenholm Karlskrona from 1 mars 2012,
6. att näringslivsenheten flyttas från kommunledningsförvaltningen till
AB Arena Rosenholm Karlskrona från och med 1 mars 2012,
7. att fastställa utlåningsramen för AB Arena Rosenholm Karlskrona
till 22 mkr from 1 mars 2012,
8. att ge AB Karlskrona Moderbolag i uppdrag att utställa en
förlusttäckningsgaranti för AB Arena Rosenholm Karlskrona under 5
år,
9. att ge styrelsen i AB Arena Rosenholm Karlskrona i uppdrag att ta
fram ett förslag till namnbyte för bolaget senast 31 maj 2012, Forts

26 januari 2012

26

§ 7 forts
Bildande av Näringslivsbolag i Karlskrona kommun
10. att utdelningskrav fastställs på AB Karlskrona Moderbolag på 2,5
mnkr för 2012,
11. att ett underskott för 2012 på maximalt 2,5 mnkr accepteras
avseende kommunledningsförvaltningens planerade verksamhet utan
att besparingar/anpassningar behöver vidtas, samt
12. att följande tillägg i kursiv stil skrivs in i bolagsordningen under § 3
föremål för verksamhet, andra meningen; Bolaget skall arbeta för att
göra Karlskrona hållbart och vara en attraktiv plats att driva företag
på.
_____
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KS2008.183.214

§8
Ändring och förtydligande av planbestämmelse i detaljplanen för
kv Kölen, Karlskrona kommun.
Tommy Olsson (KD) och Börje Dovstad (FP) anmäler jäv.
Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för kv Kölen m fl.
Detaljplanen har överklagats och ärendet handläggs av Länsstyrelsen
Blekinge län. I samband med Länsstyrelsens granskning har fråga
väckts kring angiven planbestämmelse om markföroreningar.
Bestämmelsen lyder ”Saneringsåtgärder av förorenad mark i enlighet
med till planhandlingarna hörande markundersökning ska genomföras
senast i samband med exploatering av området”.
Planbestämmelsen åsyftar texten i PBL 5:8 (i äldre PBL) med
lydelsen ” I detaljplanen får det bestämmas att bygglov inte skall ges
till åtgärder som innebär en väsentlig ändring av markens användning
förrän…. 4. en markförorening har avhjälpts, om markens lämplighet
för byggande kan säkerställas med det.
Karlskrona kommun ger sitt medgivande till Länsstyrelsen att ändra
bestämmelsen så att det tydligare framgår vad som avses.
Den nya lydelsen blir ”Bygglov ska inte ges till åtgärder som innebär
en väsentlig ändring av markens användning förrän markförorening
har avhjälpts”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 § 20
299, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medge åt Länsstyrelsen Blekinge att ändra planbestämmelse
enligt ovanstående.
Günter Dessin (V), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Sara Högelius (V)
deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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KS2005.355.170

§9
Förslag till ändring av Förbundsordning för Räddningstjänsten
Östra Blekinge.
Med anledning av en ny lag om brandfarliga och explosiva varor har
Räddningstjänsten Östra Blekinge föreslagit medlemskommunerna att
besluta om ett tillägg till förbundsordningen. Den nya lagen ersätter
den tidigare lagen om brandfarliga varor. Nytt i sak är att
tillståndshanteringen avseende explosiva varor sköts av kommunerna
istället för som tidigare av polismyndigheten.
Räddningstjänsten Östra Blekinge har enligt den tidigare lagen på
området utfört tillsynsuppgifterna avseende brandfarliga varor medan
tillståndsgivningen legat på miljö- och byggnadsnämnden. Ett tillägg
bör göras till förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Blekinge
så att förbundets uppdrag att utföra tillsynen enligt den nya lagen
tydligt anges och att också ansvarsfördelningen mellan förbundet och
medlemskommunerna (i Karlskrona kommun miljö- och
byggnadsnämnden) klarläggs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
21, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till reviderad förbundsordning för
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS2011.266.003

§ 10
Ändring av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.
Ett flertal förändringar har skett i lagstiftningar inom nämndens
verksamhets område. Detta föranleder ändringar i nuvarande
reglemente beslutad av Kommunfullmäktige den 21 juni 2011.
I 1 kapitlet Nämndens verksamhetsområde är ändringarna av den
omfattningen att hela kapitlet omarbetats.
I 2 kapitlet Nämndens arbetsformer har dessutom komplettering skett
med hänvisning för offentlighet vid sammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
22, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till ändrat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Kommunarkivet
Receptionen
Akten

30

KS2011.506.061

§ 11
Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar .
För att kommunen ska få ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar
krävs att kommunfullmäktige antagit en taxa för ändamålet. Idag finns
dels en avgiftspolicy för kopior av allmänna handlingar som antogs
kommunfullmäktige 2001-06-20, § 101 dels en särskild taxa för
kommunarkivet som antogs av kommunfullmäktige 2008-12-18,
§175.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på en reviderad
avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar för att
täcka kommunens självkostnad för kopiering/utskrift/avskrift av
allmänna handlingar. Genom förslaget sammanfogas de båda
taxedokumenten till en enhetlig taxa att gälla för kommunens samtliga
verksamheter. Flertalet av avgifterna kommer emellertid i praktiken
endast att tillämpas av kommunarkivet.
Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar.
En anpassning har skett till de principer som tillämpas av statliga
myndigheter och som finns reglerat i avgiftsförordningen (1992:191).
Enligt dessa principer, som också många kommuner anslutit sig till, är
beställning av 1-9 sidor avgiftsfri och avgiften för tio sidor är 50 kr.
Förslaget är emellertid att avgiften per sida därutöver höjs från 3 kr
(enligt kommunens avgiftspolicy fastställd 2001) till 4 kr. I linje med
avgiftsförordningen förslås även att portokostnad kan tas ut om
försändelsen väger mer än 20 gram.
Kommunarkivet får för närvarande stora leveranser från
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen av
pappersritningar och digitala ritningar vilket gör att efterfrågan på
papperskopior och digitala kopior har ökat. Avgifterna för kopiering i
de större formaten har setts över. Kommunarkivet kommer nu också
få möjligheter att ta kopior i färg i storformat vilket tidigare saknats
men efterfrågats av många kunder. Taxan har kompletterats med
avgifter för kopiering i färg i storformat.
Forts
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§ 11 forts
Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar .
Vidare har taxan kompletterats med avgift för avskrift av betyg samt
kopior från mikrofilm till papper, vilket kräver en särskild arbetsinsats
från kommunarkivets personal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
23, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till avgiftstaxa för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar att fr o m 1 mars 2012 ersätta av
kommunfullmäktige fastställd avgiftspolicy för kopior (2001-06-20, §
101) samt taxa för kommunarkivets tjänster (2008-12-18 §175).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

32

KS2011.196.041

§ 12
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola.
Barn- och ungdomsnämnden har i anslutning till beredningen av
nämndens Internbudget för åren 2012-2014 även behandlat förslaget
om ”Bättre skola 2012”. Denna utredning/rapport presenterar då olika
åtgärder för en utveckling och omstrukturering av (framför allt) grundskolans och förskolans organisation i kommunen. Föreslagna åtgärder ska samtidigt underlätta för nämnden att kunna bedriva sin verksamhet inom de tilldelade budgetramarna för de närmaste åren.
Vid sitt novembermöte beslöt således barn- och ungdomsnämnden
att som ett första steg föreslå en avveckling av verksamheterna vid
Lyckebyskolan respektive Kyrkskolan i Jämjö (dvs. en nedläggning av
dessa bägge skolor). Dessa skolors elever överförs i stället till befintliga Vedebyskolan (på sikt: Lyckeby kunskapscentrum) respektive
Jändelskolan i Jämjö (på sikt: Kunskapscentrum Jämjö). Nämnden
beslöt självt samtidigt att också flytta årskurserna 6 – 9 från idag
Sturkö skola till likaledes Jändelskolan.
Senare ska nämnden också behandla föreslagna åtgärder för dels en
omstrukturering av skolorna på landsbygden (decembersammanträdet), dels en ny organisation för/uppbyggnad av grundskolorna i centrala Karlskrona/Trossö (marssammanträdet 2012?).
Kommentarer och synpunkter
Den av Kvalitetsnätverket 3KV(H) nyligen presenterade undersökningen ”Grundskolerapport 2011” visar klart på att kommunen har ett
mycket stort antal skolor jämfört med såväl övriga samarbetskommuner som riket i snitt. Avvikelsen motsvarar i nuläget en ”överdimensionering” på mellan 5 och 10 skolenheter. Kommunen har samtidigt
en mycket hög andel elever i friskolor jämfört med både våra
samarbetskommuner och riket i övrigt. De kommunala skolorna har
då i genomsnitt ett mycket lågt antal elever, medan antalet elever per
friskola är betydligt högre (ca 145 jfr ca 295). Detta innebär samtidigt
att kommunen har relativt sett höga lokalkostnader per elev.
Forts
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§ 12 forts
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola.
En nedläggning av Lyckebyskolan och Kyrkskolan i Jämjö känns mot
denna bakgrund som väl motiverad. Bägge dessa skolor ligger inom
geografiska områden, där det finns andra närliggande kommunala
skolor som kan ta över ansvaret för elevernas placering. I Jämjöområdet förväntas dessutom elevunderlaget enligt nu gällande
befolkningsprognos under de närmaste åren vara i stort sett
oförändrat. Fokuseringen på ett kunskapscentrum även i Jämjö
stämmer för övrigt väl överens också med översiktsplanens inriktning
att just Jämjö tillsammans med Nättraby och Rödeby i första hand ska
fungera som utvecklingsorter för respektive omland avseende bl.a. en
god lokal service och goda förbindelser med staden/centralorten.
Både Lyckeby- och Kyrkskolan har samtidigt generellt sett ett stort
(eftersatt) underhålls- och upprustningsbehov, som skulle ha behövt
åtgärdas inom de närmaste åren. Båda skolorna bedöms också ha
attraktiva geografiska lägen (främst Lyckebyskolan), vilket ökar
möjligheterna för en alternativ framtida användning av dessa tomter
(för t.ex. olika bostadsändamål).
Vid såväl Lyckeby- som Kyrkskolan finns idag mottagningskök för
skolmåltidsverksamheten. Även dessa enheter kan avvecklas vid en
överflyttning av eleverna till andra skolor, eftersom det vid dessa finns
tillräckligt med ytor och utrustning för tillagningsfunktionerna för att
klara de utökade behoven. Vissa personalförstärkningar kommer dock
att behövas men en rationaliseringsvinst kommer totalt sett ändå att
kunna uppnås. Vid framför allt köket på Kyrkskolan finns det
dessutom redan idag behov av omfattande upprustningsåtgärder,
som nu kan undvikas.
De av barn- och ungdomsnämnden nu föreslagna förändringarna
kommer inte att kunna genomföras förrän från höstterminsstarten
2013 – med undantag av flytten av årskurserna 6 – 9 från Sturkö till
Jämjö respektive särskolan i Lyckeby (Lyckåskolan) till Vedebyskolan,
som båda beräknas kunna ske redan från höstterminen 2012. De
ekonomiska effekterna för år 2012 blir därmed blygsamma.
Innan omflyttningen av elever kan ske måste sedan också vissa
tillbyggnader och lokalanpassningar äga rum vid både Vedebyskolan
och Jändelskolan. Inriktningen är då att uppkommande merkostnader
i alla fall inte får bli större än nuvarande och avgående drift- och
lokalkostnader. Någon beräkning av beloppen för dessa investeringar
och åtföljande årliga drift- och hyreskostnader har däremot ännu inte
gjorts. Den ekonomiska nettoeffekten av nedläggningen av Lyckebyskolan (utöver själva lokalkostnaden) blir för övrigt mycket begränsad, eftersom klasserna i stort sett måste lyftas rakt av över till Vedebyskolan utan att några större integrationsvinster uppstår. Forts
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§ 12 forts
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola.
De ekonomiska effekterna inom Jämjö skolområde förväntas däremot
bli betydligt större.
Kommunstyrelsen har beslutat för egen del den 10 januari 2012,
§ 24
1. att samtidigt uppdra till barn- och ungdomsnämnden att senast till
budgetberedningen för åren 2013 – 2015 återkomma med kompletta
uppgifter kring dels föreslagen omstrukturering av kommunens
grundskoleverksamhet, dels de ekonomiska nettoeffekterna av denna
omstrukturering.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
24, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
2. att tillstyrka barn- och ungdomsnämndens förslag om en avveckling från höstterminen 2013 av grundskoleverksamheten vid såväl
Lyckebyskolan som Jämjö Kyrkskola.
Yrkande
Nicklas Platow (M) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att fortsätta de
blocköverskridande överläggningarna.
Patrik Hansson (S), Tommy Olsson (KD) och Mats Lindbom (C) yrkar
bifall på Börje Dovstads återremissyrkande.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Ola Svensson (SD), Sofia Bothorp (MP),
Jan Lennartsson (M) och Christopher Larsson yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

35

KS2011.228.018

§ 13
Svar på motion om enkät om villkoren för livet på landsbygden.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, §
44 av Christina Mattisson (S). Förslaget är att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på hur
människor i gles och landsbygden upplever den kommunala servicen
och utvecklingsmöjligheter, samt att resultatet redovisas till
kommunfullmäktige inför nästa års budget.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 5 december 2011
lämnat yttrande och beslutsförslag, förvaltningen skriver att
Karlskrona kommuns nuvarande landsbygdsprogram omfattar åren
2007-2011. Vid Kommunstyrelsens allmänna utskott den 8 november
2011 föredrog landsbygdsutvecklare Britt-Marie Havby resultatet av
landsbygdsprogrammet 2007-2011. Vid sammanträdet beslutades att
ett nytt utvecklingsprogram för Karlskronas landsbygd skall tas fram
under 2012.
I detta arbete kommer ovanstående förslag, om enkätundersökning,
bli ett bra hjälpmedel. Flera verktyg för enkätundersökning finns att
tillgå såsom: karlskrona.se, facebook, skriftliga enkäter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
25, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Arvodesberedningen
Akten

36

KS2009.229.024

§ 14
Svar på medborgarförslag om att sänka ersättningarna till
förtroendevalda i Karlskrona kommun när kommunen går med
underskott.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
mars 2009, § 58 av Filip Issal. Förslaget är att sänka ersättningarna
till förtroendevalda i Karlskrona kommun när kommunen går med
underskott.
Arvodesberedningen har i skrivelse den 21 november 2011 lämnat
yttrande och beslutsförslag, arvodesberedningen skriver att Enligt
kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda skall en
följsamhet råda mot det utfall som löneöversynen visar för
fackförbundet Vision s medlemmar. Med det så avses att en
likabehandling skall ske av förtroendevalda i förhållande till
tjänstemännen i organisationen.
Trots bestämmelserna har ändå politiska ledningen i särskilt beslut
föreslagit en s k frysning (utebliven höjning) av ersättningarna just i
samband med framlagda besparingsförslag i kommunens
organisation. Detta gjordes senast i samband med beslut om budget
för 2010.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
26, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

37

KS2011.176.826

§ 15
Svar på medborgarförslag om en isbana på Fisktorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011 § 44 av Nadia Schneider och Mohamed Usmanov.
Förslaget är en isbana på Fisktorget där man kan åka skridskor och
spela hockey.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 augusti
2011, § 68 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
det är en stor investerings- och driftkostnad för en isbana och att det
finns möjlighet vintertid att åka på Bastasjön och hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen återemitterade ärendet den 4 oktober 2011, § 233
till idrotts- och fritidsnämnden för att tala om varför Fisktorget avslås.
Idrotts- och fritidsnämnden behandlade ärendet på nytt den 21
november 2011, § 97 och man skriver i sitt beslut att det inte går att
lägga en isbana på Fisktorget eftersom ytan är planerad att användas
för gator.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
27, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

38

KS2011.166.739

§ 16
Svar på medborgarförslag om att bygga ett unikt seniorboende
vid KA2:s gamla bostäder.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011, § 72 av Jennifer Lundin. Förslaget är att bygga ett unikt
seniorboende vid KA2:s gamla bostäder.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 10 november 2011, §
352 lämnat yttrande och beslutsförslag, nämnden skriver att
förslagsställarens ambitioner att delvis förändra området kring KA2:s
gamla verksamheter ryms i den utveckling som föreslås i
Karlskrona kommuns Översiktsplan 2030. Översiktsplanen pekar
dock ut området som ett verksamhetsområde med anledning av att
området är bullerutsatt från E22 och Ronnebyvägen. Med anledning
av områdets bullernivå så är boendefunktionen troligen utesluten.
Kommunen arbetar i dagsläget på att hitta lämpliga intressenter som
kan dra nytta av områdets unika läge vid porten till Karlskrona.
Seniorboende kan dock bli aktuellt i området Västra Backabo där
kommunen tillsammans med Vasallen planerar för ett området med
ca 400 bostäder i en första etapp. Även detta område erbjuder
havsutsikt i en naturskön miljö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
28, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

39

KS2011.335.251

§ 17
Svar på medborgarförslag angående nya kommunala tomter för
radhusbebyggelse.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
augusti 2011 § 122 av Ola Blomqvist. Förslaget är nya kommunala
tomter för radhusbebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 10 november 2011, §
351 lämnat yttrande och beslutsförslag, nämnden skriver att
Översiktsplan 2030, nämligen området vid Bryggareberget och
skjutbaneområdet bakom Battsam.
Området vid Skönstavik är i översiktsplanen utpekat som ett område
med höga naturvärden då det dels utgör riksintresse för naturvård och
dels utgörs av ett ekologiskt känsligt område. Området utgörs även en
del av Karlskronas ekologiska ryggrad. Radhusbebyggelse kan dock
bli aktuellt i grannområdet Västra Backabo där kommunen
tillsammans med Vasallen planerar för ett område med ca 400
bostäder i en första etapp. Även detta område erbjuder havsutsikt i en
naturskön miljö.
Området vid den gamla ishallen är i översiktsplanen markerat som ett
utredningsområde för rekreation. Detta med anledning av att området
innehåller stora markföroreningar då området utgörs av en f d soptipp.
Att sanera marken för att göra det möjligt att bebygga den med
bostäder bedöms i dagsläget som alltför kostsamt. Tankar finns dock
på att utveckla området för rekreation och att området ska utgöra en
länk mellan Västra Mark och Wämöparken.
Vad gäller udden vid Bryggareberget så är området utpekat i
översiktsplanen för både bostäder och verksamheter, s k
funktionsblandad stadsdel. Radhusbebyggelse bedöms dock inte som
aktuell i detta centrala läge i staden. Men bostäder av något slag
bedöms som mycket intressant på platsen.
forts
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§ 17 forts
Svar på medborgarförslag angående nya kommunala tomter för
radhusbebyggelse.
Arbetet med den nya stadsdelen Hattholmen, f d oljehamnen, har
precis påbörjats där området i övrigt planeras att utvecklas till en
funktionsblandad grön stadsdel med intressanta inslag av marina
verksamheter och rekreationsytor.
Att delvis förändra området bakom Battsam ryms även i
översiktsplanen. Översiktsplanen pekar dock ut området som ett
verksamhetsområde med anledning av att området ligger i en
norrsluttning samt troligen innehåller markföroreningar från den f d
skjutbanan. Översiktsplanen förslår istället att båtuppläggningsplatsen
Lorentsberg flyttar till den f d skjutbaneområdet och att området vid
Lorentsberg frigörs till förmån för ett 60-tal bostäder i västerläge.
Vilken typ av bostäder som eventuellt kan bli aktuellt för områden får
diskuteras vidare i den kommande planprocessen.
I övrigt så planerar Karlskrona kommun för radhusbebyggelse i Västra
Gärde (detaljplan klar) och Mölletorp (planarbete påbörjar).
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 10 januari 2012 §
29, föreslagit kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 12
februari 2015
§ 23 Svar på medborgarförslag om att anlägga en bikepark i Karlskrona.
§ 24 Svar på medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö.
§ 25 Medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i Jämjöområdet.
§ 26 Medborgarförslag vinterförvaring fritidsbåtar markytan i Oljehamnen.
§ 27 Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna kanal.
§ 28 Medborgarförslag utföra fukt/mögelkontroll i kommunala byggnader.
§ 29 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 30 Kommunala val
§ 31 Anmälningsärenden
§ 32 Muntlig frågestund
§ 33 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 34 Projekterings- och investeringstillstånd för uppgradering av ventilationssystem
på Ramdala skola.
§ 35 Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
§ 36 Kommunsamverkan Cura Individutveckling, utlåtande delårsrapport 2014.
§ 37 Förslag om ändrade tidpunkter för verksamhets- och ekonomiuppföljning våren
2015
§ 38 Svar på motion håll ihop Karlskrona- en strategi för social hållbarhet.
___
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 12 februari 2015 kl 13.00-17.06
Sammanträdet ajourneras

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.

Ledamöter

Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.00-14.35 §§ 23-34
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.35-17.06 §§ 35-38
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Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-15.50 §§ 23- del av § 35
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Ingrid Hermansson (C)
Ulf Lundh (C)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (MP) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Pia Eklund (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Anders Persson (S)
Anders Ovander (M)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Tove Håkansson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tommy Andersson (MP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Ulf Hansson (V)
Birgitta Gamelius (M) kl 14.35-17.06 §§ 35-38
Håkan Eriksson (S) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Liten Löfgren (S) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Charlotta Sahlin (M) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Gunilla Ekelöf (FP) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Bengt Fröberg (M) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Britt-Marie Havby (C) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Ida Henriksson (S)
Liten Löfgren (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Anna Strömqvist (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-14.35 §§ 23-34
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Marianne Nordin (M)
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Pernilla Persson (C)
Britt-Marie Havby (C) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Hammarin (S) och Carl-Göran Svensson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Onsdagen den 25 februari 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 23-38
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Maria Persson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Hammarin (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Carl-Göran Svensson (M)

12 februari 2015

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 25 februari 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

6

KS.2010.504.829

§ 23
Svar på medborgarförslag om att anlägga en bike- park i
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010, § 144,av Gustav Juhlin. Förslaget är att skapa en bikepark i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att idrotts- och
fritidsförvaltningen ber om ursäkt för att inte svar lämnats till Gustav
tidigare. Under denna tid har en skateanläggning färdigställts både
utanför fritidsgården i Vedeby, och en utanför skatehallen i centrala
Karlskrona.
Ur säkerhetssynpunkt är det inte lämpligt att åka kick-bike samtidigt
med skate, BMX och inlines. Utövarna har olika åkmönster som lätt
kollidera med varandra. Kick-bike åkarna är oftast yngre medan
skate, BMX och inlines-åkare kan vara upp till över 20 år.
På skateanläggningen i centrala Karlskrona är det lämpligt att
skateboard- BMX-och inlinesåkare i huvudsak åker. Kick-bike åkarna
ges möjlighet att åka där mellan kl. 08.00-12.00 lördagar och
söndagar. På Skateanläggningen i Vedeby kan man förutom att åka
skateboard och BMX även åka kick-bike.
Detta på grund av att det är färre skejtare, BMX - och inlinesåkare på
den anläggningen och de är dessutom mer i samma ålder som Kickbike-åkarna. På sikt är Hattholmen i översiktsplanen för 2030 utpekat
som ett intressant område för efterfrågade stationära miljöer för barn
och ungdomar med till exempel intresse för skate och cykelåkning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 41, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

7

KS.2014.347.822

§ 24
Svar på medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8
september 2014 § 157,av Julia Karlsson. Förslaget är att bygga ett
äventyrsbad i Jämjö.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
I tidigare budget och investeringsplan har under åren 2016 och 2017
medel funnits upptagna för en ombyggnad av nuvarande
Jändelskolan i Jämjö till nya Jämjö Kunskapscenter (JKC) enligt
samma modell som gällde för Lyckeby Kunskapscenter (LKC).
Karlskrona behöver olika alternativ till aktiviteter som kan locka båda
gamla och unga. Närheten till aktiviteter är ofta avgörande för om
man blir aktiv och vad man gör på sin fria tid. Ett äventyrsbad kan
vara en del att få människor att utvecklas och ha kul i.
Att driva en badanläggning är kostsamt och inte helt enkelt. Det är
något som kommunerna behöver betala mycket för att driva.
Avgifterna man får in är lägre än kostnaderna. Kostnaden för ett
äventyrsbad beror på utformning, vad anläggningen ska innehålla
och var anläggningen kan byggas. Idag beräknas kostnaden till
mellan 50-200 Mkr, vilket gör att driftskostnaderna blir från 5 Mkr per
år och uppåt.
I avvaktan på att det blir möjligt att bygga ett nytt bad måste idrottsoch fritidsnämnden hänvisa besökande till de två simanläggningar
som finns i kommunen och till äventyrsbad i andra kommuner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 42, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

8

KS.2014.334.828

§ 25
Svar på medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i
Jämjöområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8
september 2014 § 157,av Rasmus Svensson. Förslaget är att bygga
en motorcrossbana i Jämjöområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att få utöva den
aktivitet man är intresserad av betyder mycket inte minst för
ungdomar. Möjligheterna till att få göra det i sitt närområde avgör ofta
valet av aktivitet/er. Motocross liksom annan motorsport är inte enkelt
att utöva idag då det finns många restriktioner kopplat till miljöfrågor,
inte minst buller och hantering av drivmedel etc.
Som Rasmus Svensson nämnt finns det en motocrossbana i
kommunen, i Rödeby. Anläggningen ägs och drivs av en förening. En
förening måste finnas bakom ett intresse. Kostnaden för att anlägga
en bana är svår att beräkna idag. För att sköta en bana krävs också
att föreningen stora maskiner och medlemmar som kan bidra på olika
sätt med eget arbete. Den årliga kostnaden för att driva banan i
Rödeby är cirka 350 000 kronor.
Att anlägga en motocrossbana till i Karlskrona kommun är idag inte
möjligt utan får avvakta dels att det kommer underlag till en förening
till och att ekonomiska förutsättningar kan skapas av denna kanske
tillsammans med kommunen för att anlägga den.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 43, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

9

KS.2015.105.820

§ 26
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av fritidsbåtar på
en del av markytan i oljehamnen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
mars 2014 § 51 av Hans Lundgren. Förslaget är att göra om en del
av oljehamnen till vinterförvaring av fritidsbåtar.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 12 januari
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
förslagsställaren önskar att en del av före detta Oljehamnen (närmast
Preem) görs om till ett område för vinterförvaring av fritidsbåtar i
egna båthus. Syftet är att en klubb ska kunna arrendera marken av
kommunen för att sedan låta medlemmarna bygga likformade hus för
förvaring av båtar i egna byggnader.
Medborgarförslaget har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden
den 12 december 2014, § 259. Nämnden har föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget och därmed anse medborgarförslaget vara
besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 44, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

10

KS.2014.385.842

§ 27
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna
kanal.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
september 2014 § 157 av Roland Thörnqvist. Förslaget är att sätta
upp skyltar vid Sunna Kanal med texten: ”Ni lämnar fastlandetvälkommen till skärgårdsstaden och världsarvsstaden Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 8
december 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att i dagsläget finns informationsskyltar som välkomnar till
Karlskrona och världsarvet placerade vid E22 öster och väster om
Karlskrona, väg 28 norr om Karlskrona och på Verköleden. På
informationsskyltarna finns också möjlighet för arrangörer att
marknadsföra olika evenemang och det finns kartskyltar i anslutning
till de större informationsskyltarna. Skyltarna är placerade vid
parkeringsfickor så att det går att stanna bilen och läsa på skyltarna
utan att störa övrig trafik. Placeringen är gjord så att bilisterna i god
tid ska hinna förbereda sig för att ta rätt avfart in mot Karlskrona.
Det finns dessutom särskilda Världsarvsskyltar som Trafikverket
sätter upp på E22 öster och väster om Karlskrona och på väg 28.
Det bedöms därför inte finnas behov av fler skyltar som välkomnar till
Karlskrona och världsarvet. Samråd i frågan har skett med
samhällsbyggnadsförvaltningen och Utveckling i Karlskrona AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 45, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Tommy Olsson (KD) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tommy Olssons m fl
bifallsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 27 forts
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna
kanal.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Tommy
Olssons bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 48 ja-röster och 25 nej-röster och 2
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

12

KS.2014.337.400

§ 28
Svar på medborgarförslag om att utföra fukt- och mögelkontroll
i alla kommunala byggnader.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
september 2014 § 157 av Bea Alexandersson. Förslaget är att
kommunen ska göra fukt- och mögelkontroll i alla kommunala
byggnader.
Tekniska nämnden har den 24 november 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att som fastighetsägare ansvarar
kommunens fastighetsavdelning för fastighetens tekniska standard
och säkerhet. Fastighetsavdelningen har även ansvar för hälsan och
säkerheten hos de som bor, arbetar och vistas i och omkring
fastigheten.
Fastighetsavdelningen kontrollerar kontinuerligt att gällande
bestämmelser följs, i detta fall genom bl.a. OVK-kontroller
(obligatorisk ventilationskontroll), mätning av
inomhustemperatur/relativ fukthalt/fuktkvot i konstruktion. Vid
konstaterade avvikelser i kontrollerna genomförs utredning med
efterföljande åtgärdsprogram om så anses befogat och nödvändigt.
De lagstadgade kontroller och regler som gäller för
fastighetsförvaltning följs av fastighetsavdelningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 46, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses vara besvarat.
Bea Alexandersson berättar om sitt förslag.
Jan-Olof Peterson (FP), Peter Johansson (S), Johan Eriksson (V),
Tommy Olsson (KD) och Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

12 februari 2015

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2015.5.102

§ 29
Avsägelser av kommunala uppdrag
Inga-Britt Karlsson (S) har i en skrivelse daterad 5 februari 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i Kunskapsnämnden.
Helen Enarsson Allevang (M) har i en skrivelse daterad 11 februari
2015 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 30
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud Elina Tyrberg (tjänsteman)
Ersättare vakant
____
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KS.2014.506.041
KS.2015.9.622
KS.2015.15.105

§ 31
Anmälningsärende.
a) Kommunstyrelsen 27 januari 2015, § 37 förslag till verkställighet
av kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, attsatserna 5 och 6.
b) Barn- och ungdomsnämnden 26 november 2014, § 87
tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten.
c) Gratulationsbrev till kommunfullmäktiges ordförande.
_____
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§ 32
Muntlig frågestund
Ersättare Yvonne Sandberg Fries (MP) ställer en fråga till
kommunalrådet Börje Dovstad (FP) om det är riktigt att man hoppat
över facknämnden när det gäller ombyggnad Östersjöhallen.
Börje Dovstad (FP) svarar.
-----Ledamot Karin Månsson (FP ställer en fråga till socialnämndens
ordförande Ingrid Hermansson (C) om att det inte är tjänstemännen
som är ansvariga, utan ytterst ansvariga är politikerna och varför var
det ingen politiker med på presskonferensen om rapporten från IVO.
Ingrid Hermansson (C) svarar.
------Ledamot Patrik Stjernlöf (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om varför vi endast ska ta emot
pojkar och inte båda könen när det gäller ensamkommande
flyktingbarn.
Patrik Hansson (S) svarar.
------Ledamot Tommy Olsson (KD) ställer en fråga till drift- och
servicenämndens ordförande Peter Johansson (S) om nämnden
kommer att ta ut rättmätiga avgifter för hamnar, båttrafik, isbrytning
och bogsering.
Peter Johansson (S) svarar.
-------Ledamot Björn Fries (V) ställer en fråga till kommunfullmäktiges
presidium om det finns möjlighet att ha en allmän debatt om
förhållandena på socialförvaltningen vid sammanträdet i mars
månad.
Ordförande Maria Persson (C) svarar
-----Tommy Andersson (MP) ställer en fråga till kommunalrådet Magnus
Larsson (C) om socialnämnden omfattas av den djupare analys som
kommunfullmäktige anvisat medel till.
Magnus Larsson (C) svarar.
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KS.2015.63.312
KS.2015.64.776
KS.2015.65.331
KS.2015.71.822
KS.2015.72.210
KS.2015.74.210
KS.2015.95.480
KS.2015.97.310
KS.2015.98.840
KS.2015.96.059

§ 33
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbanan längs
med Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands park,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra busstorget till parkområde, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra Villa Vik till Hospice, av Gull Britt
Göransson.
Medborgarförslag om att ta initiativet till att skapa någon vettig
användbar verksamhet för det gamla fängelset, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformningen av ny
bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla förfallna
hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag kring hanteringen av barnen vid simskolan i
Karlskrona simhall, av Åsa Wijk.
Medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation som att vara en
av Sveriges mest soligaste stad och kommun, av Roland Thörnqvist.
Motion angående ett inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till
skolorna, av Christopher Larsson (SD).
Motion om att göra Karlskrona kommun till en djurvänligare kommun,
av Christopher Larsson (SD).
Motion om att försköna vår vackra stad och skapa virala snackisar,
av Christopher Larsson (SD).
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§ 33 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att etablera en centrumbaserad mindre
delbrandkår på Trossö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan /Hantverkaregatan bättre utformad och
framförallt bättre trafiksäkerhet, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
oljehamnen och Trossö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra datumet och dagen den 10 augusti till
en årligen återkommande lokal bemärkelsedag, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att namnge området vid Norra Skeppsbrokajen
och Skeppsbrokajen till Kofferdihamnen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att återinföra förbudet mot cykelåkning i
Hoglands park, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att se till att stigen runt bastasjön är
framkomlig, av Stefan Svensson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

19

KS.2014.616.291

§ 34
Investering i förbättrat ventilationssystem vid Ramdala skola.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 24 september 2014 § 61 att
till tekniska nämnden skicka en begäran om en nödvändig
uppgradering av befintligt ventilationssystem vid Ramdala skola.
Behovet av åtgärder föranleds av det just nu successivt ökande
elevantalet i Ramdala skola med fler elever i varje klass än de 20
elever som klassrummen ursprungligen är dimensionerade för.
Tekniska nämnden och dess fastighetsavdelning delar bedömningen
att ventilationssystemet vid skolan behöver förbättras, men ser inga
möjligheter att inrymma nödvändiga åtgärder inom 2014 års
tillgängliga investeringsramar. Behovet av åtgärder har inte heller
beaktats vid upprättandet av de nyligen fastställda
investeringsramarna för år 2015. Tekniska nämnden begär därför nu
en smärre utökning av 2015 års fastställda investeringsramar.
Utgiften för de planerade åtgärderna beräknas således uppgå till
maximalt 500 tkr och den åtföljande hyresökningen om ca 35 tkr/år
kommer att belasta den nya kunskapsnämndens driftbudget.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
I de årliga investeringsramarna för Fastighetsverksamhet ingår varje
år ett visst ospecificerat belopp (= Klumpanslaget) för smärre
investeringar i diverse fastigheter. För år 2015 beräknas detta belopp
till totalt ca 2 500 tkr. Efter samråd med fastighetsavdelningen och
dess chef gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att detta
anslag/denna pott ska kunna användas för att täcka utgiften för de
planerade åtgärderna vid Ramdala skola. På detta sätt kan den
begärda utökningen för år 2015 av investeringsramarna för
fastighetsverksamheten undvikas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 33, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka att investering om maximalt 500 tkr görs i
uppgradering av befintligt ventilationssystem vid Ramdala skola,
2. att denna utgift ska täckas inom drift- och servicenämndens
tilldelade investeringsram år 2015 för Fastighetsverksamhet
Forts

12 februari 2015

20

§ 34 forts
Investering i förbättrat ventilationssystem vid Ramdala skola.
3. att ett omedelbart projekterings- och investeringstillstånd beviljas
projektet
4. att tillkommande årliga hyreskostnader om ca 35 tkr ska inrymmas
inom kunskapsnämndens tilldelade budgetramar för år 2015 och
framöver
5. att kunskapsnämnden ska ansvara för projekteringskostnaderna i
det fall att investeringen inte genomförs.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

12 februari 2015
Socialnämnden
Akten
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KS.2012.346.133

§ 35
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
Socialnämnden beslöt den 15 december 2014 § 162 föreslå en
utökning av sin överenskommelse med Migrationsverket avseende
ensamkommande barn.
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal
avseende ensamkommande barn. Socialförvaltningen ser utifrån det
behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn, samt att för ändamålet inrätta
nya hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn, för
att skapa bästa möjliga förutsättningar för mottagande enligt den
lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014, och den stora
ökning av ensamkommande barn som nu kommer till riket.
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommelse som är i
linje med Länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en avsevärt
mindre ekonomisk risk än om inget ställningstagande görs, dessutom
bedöms det vara det mest gynnsamma, av de tillgängliga,
alternativet för de ensamkommande barnens integration i samhället.
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin
överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn med
Migrationsverket till en nivå av 27 asylplatser (8 idag) och 78 platser
för barn med permanent uppehållstillstånd (27 idag). För att på bästa
sätt utnyttja kommunens möjligheter på bostadsmarknaden, bör
tekniska nämndens (blivande drift- och servicenämnden) verksamhet
ges ett prioriterat uppdrag att hitta flexibla lösningar till det lokalbehov
som finns, i samråd med socialförvaltningen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 33, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av
105 platser totalt, varav 27 asylplatser.
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för
ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån
den utökade överenskommelsen ska täckas.
Forts
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§ 35 forts
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
3. att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att med prioritet
eftersöka lokaler som både kan tillgodose kommunens behov av
HVB-platser för ensamkommande barn, som vid behovsväxling även
kan användas som studentbostäder, i samråd med
socialförvaltningen.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att kommfullmäktige ger i uppdrag till
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen att räkna fram
de direkta och indirekta kostnaderna för asylmottagandet i
kommunen, samt att efter gjorda beräkningar tillskriva
Migrationsverket med krav att de skall ersätta kommunen för de
faktiska kostnaderna.
Carl- Göran Svensson (M), Tommy Olsson (KD), Patrik Stjernlöf (M)
och Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs
återremissyrkande.
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att socialnämnden får i uppdrag att i samråd med
kunskapsnämnden och överförmyndanämnden utreda möjligheten
för ett mottagande av ensamkommande barn oavsett ålder och kön.
Börje Dovstad (FP), Eva Strömqvist (S), Eva-Marie Malmgren (S),
Jonas Sandström (S), Yvonne Sandberg (MP), Ingrid Hermansson
(C) och Jan-Olof Peterson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt yrkar bifall till Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Johan Eriksson (V) yrkar bifall till
Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall till Christopher Larssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.

Forts
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§ 35 forts
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet
ska återremitteras röstar ja och den som vill att ärendet ska avgöras i
dag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 19 ja-röster och 54 nej-röster och 2
frånvarande att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i
dag. Voteringsprotokoll 2.
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande mot Kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda
Christopher Larssons förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 44 ja-röster och 10 nej-röster och 18 avstår
och 3 frånvarande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Och därefter ställer ordförande proposition på Magnus Larssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Magnus Larssons förslag.
Reservationer
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), Martin Henriksson
(SD), Pernilla Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD), Susanne
Cederholm (SD), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Björn Nurhadi (SD), Paul Cederholm (SD) och Åsa Larsson (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Anders Ovander (M),
Emma Stjernlöf (M), Morgan Kullberg (M), Mattias Liedholm (M), Jan
Lennartsson (M), Birgitta Gamelius (M), Carl-Göran Svensson (M),
Anna Ottosson (M) och Sophia Ahlin (M) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av
105 platser totalt, varav 27 asylplatser.
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§ 35 forts
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för
ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån
den utökade överenskommelsen ska täckas.
3. att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att med prioritet
eftersöka lokaler som både kan tillgodose kommunens behov av
HVB-platser för ensamkommande barn, som vid behovsväxling även
kan användas som studentbostäder, i samråd med
socialförvaltningen, samt
4. att socialnämnden får i uppdrag att i samråd med
kunskapsnämnden och överförmyndanämnden utreda möjligheten
för ett mottagande av ensamkommande barn oavsett ålder och kön
____

12 februari 2015
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KS.2014.551.701

§ 36
Kommunsamverkan Cura Individutveckling, utlåtande
delårsrapport 2014.
Karlskrona kommun har tagit emot delårsrapport per den 31 augusti
för Kommunsamverkan Cura individutveckling (Cura).
Delårsrapporten är granskad av kommunalförbundets revisorer.
Förbundets prognos för år 2014 uppgår till ett positivt överskott med
3,5 mnkr. I denna prognos har en föreslagen sänkt avgift för
kommunerna beaktats.
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på i den
avlämnade delårsrapporten utan instämmer i revisorernas utlåtande.
Utöver granskningen av delårsrapporten har de auktoriserade
revisorerna även gjort en uppföljande granskning av tidigare gjorda
granskningar: ”Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa
rutiner” och ”Hantering av privata medel”. Denna rapports bedömning
är att Cura på många sätt förbättrat sitt arbete med intern kontroll
samt hantering av privata medel och tagit till sig av synpunkter från
tidigare granskningar. Dock kvarstår några punkter att åtgärda vilket
kommunalförbundets revisorer tillskrivit direktionen för Cura med en
begäran om svar på vilka åtgärder som direktionen avser att vidta för
att förbättra den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 36, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport 2014-08-31 från Kommunsamverkan
Cura Individutveckling.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.59.041

§ 37
Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning.
Enligt av fullmäktige fastställt dokument ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” ska uppföljning ske i
form av delårsrapporter efter april respektive augusti månad och
ekonomiuppföljningar efter februari respektive oktober månad. Såväl
delårsrapporterna som ekonomiuppföljningarna innefattar
ekonomiska prognoser. Samtliga dessa fyra rapporter redovisas för
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige fastställde kommunens budget, och därmed
budgetramar för nämnderna, i december månad 2014. Nämndernas
internbudgetar ska fastställas av respektive nämnd senast i februari
månad 2015. Med anledning av den organisationsförändring som
genomfördes per 1 januari innehåller budgetarbetet ett stort inslag av
teknisk hantering. Budgetarbetet för den nya organisationen ska ske
parallellt med att bokslutet genomförs för den ”gamla organisationen.
Till detta läggs sedan arbetet med den första ekonomirapporten som
ska baseras på utfallet efter två månader, d.v.s. februari månad.
Bedömningen är att februarirapporten kommer att innefatta ett stort
mått av osäkerhetsfaktorer i såväl budget- som
redovisningsperspektivet. Det finns därför skäl att ifrågasätta värdet
av rapporten.
Efter april månad ska den första delårsrapporten upprättas.
Tidslinjalen för en sådan rapport gör det inte möjligt att ha kunskapen
från rapporten som ett, av flera, underlag för budgetprocessen.
Förslaget
För att inte lägga tid på arbetsuppgifter där insatserna mer styrs av
formalia än av ett förmodat värde av produkten, föreslås följande
förändringar i upplägget av uppföljningar för budgetåret 2015
1. Ekonomirapporten efter februari månad slopas
2. Delårsrapporten efter april månad slopas
3. Ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter mars månad
införs och rapporteras till kommunfullmäktige
4. Ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter maj månad införs
och rapporteras till kommunfullmäktige.
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§ 37 forts
Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning.
Förslaget innebär att en delårsrapport kvarstår, den efter augusti
månad. Därmed efterlevs såväl kommunlagens (8 Kap,§ 20a) som
Lag om kommunal redovisning (9 Kap, § 1) krav på
delårsrapporternas omfattning och inriktning. Även månadsrapporten
efter oktober månad kvarstår.
Förslaget innebär att den första årsprognosen grundar sig på ett
något säkrare underlag än vad som skulle vara fallet efter två
månader, samtidigt som prognosen även kan utgöra ett värdefullt
moment i budgetprocessen.
Förslaget innebär inte någon eftergift vad avser kontroll och
avstämning i den löpande redovisningen. Förslaget innebär inte
heller att kravet på kontroll och uppföljning i verksamhets- och
ekonomiperspektivet blir försämrat.
Eftersom nuvarande aktiviteter är fastställda av fullmäktige måste det
här förslaget till förändringar föreläggas fullmäktige för
ställningstagande. Förslaget ska ses som en tillfällig förändring under
2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 39, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ekonomirapport efter februari månad samt delårsrapport efter
april månad slopas för verksamhetsåret 2015,
2. att ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter mars
respektive maj månad införs för verksamhetsåret 2015, samt
3. att ekonomirapporterna efter mars respektive maj månad ska
redovisas till kommunfullmäktige.
Peter Johansson (S) och Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2013.486.106

§ 38
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20- 21
november 2013, § 138 , av Yvonne Sandberg- Fries och Eva. Marie
Malmgren. Förslaget är att man ska tillsätta en kommission för ett
socialt hållbart Karlskronasamt att snarast inleda ett fördjupat
samarbete med Blekinge Tekniska Högskola angående hur en
kommun kan arbeta systematiskt med social hållbarhet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 19
december 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att socialdemokraterna har lämnat en gruppmotion där de
föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsätta en Kommission för ett socialt hållbart Karlskrona samt att
snarast inleda ett fördjupat samarbete med Blekinge Tekniska
Högskola (BTH) angående hur en kommun kan arbeta systematiskt
med social hållbarhet. Motionen inlämnades den 19 november 2013.
Nuläge
Karlskrona kommun och social hållbar utveckling
Karlskrona kommun har sedan flera år tillbaka arbetat på ett
systematiskt sätt med den ekologiska hållbarheten. Frågan kring den
sociala hållbarheten med behov av indikatorer och systematiskt
arbete har växt sig starkare de senaste åren. Runt om i landet
arbetar så gott som samtliga kommuner med frågor den sociala
hållbarheten ur olika perspektiv. Idag finns det en person på
kommunlednings¬förvaltningen som strategiskt arbetar med
jämställdhet, integration och folkhälsofrågor, det vill säga delar av
den sociala hållbarheten.
Motionens ena förslag om ett fördjupat samarbete med BTH
angående hur en kommun kan arbeta systematiskt med social
hållbarhet är numera beslutat enligt KS 2014.14.106 Hållbar
kommunutveckling. Forskningsprojektet, som kommer att löpa över
tre år, kommer säkert att bidra till att vi i vår organisation får hjälp och
stöd i vårt fortsatta arbete kring hållbarhetsperspektiven.
Forts

12 februari 2015

29

§ 38 forts.
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att genomföra en
utbildningsdag kring social hållbarhet och Fairtrade.
Utbildningsdagen genomfördes den 14 maj och då fick deltagarna
fördjupning inom områdena. Vi hade bjudit in bland andra Eva
Renhammar från Malmö stad som arbetat med Kommissionen för ett
socialt hållbart Malmö.
Malmökommissionen
År 2010 beslutade Malmös politiker att tillsätta en oberoende
kommission för att få hjälp med att på sikt minska hälsoskillnaderna
genom att angripa de bakomliggande
orsakerna. Målet med kommissionen var att ge beslutsfattarna i
Malmö ett kvalificerat underlag med vetenskapligt underbyggda
förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikheten i hälsa i
Malmö. Slutrapporten som kommissionen överlämnade i mars 2013,
gav en ny förståelse för situationen i Malmö. Den 5 mars 2014
fattade kommunstyrelsen i Malmö beslut om hur arbetet för en socialt
hållbar utveckling och minskade skillnader i hälsa ska fortsätta. Det
fortsatta arbetet utgår från kommissionens rekommendationer och
åtgärdsförslag.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
Under åren 2011-2013 samordnade SKL Samling för social
hållbarhet - minska skillnaderna i hälsa, där Malmö, tillsammans med
20 andra kommuner, landsting och regioner, deltog. Arbetet
resulterade i fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till
att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.
Sedan Samlingen avslutade sitt arbete har SKL gått vidare och
tillsammans med Folkhälsomyndigheten våren 2014 lanserat en
fristående fortsättning Mötesplats social hållbarhet.
Liknade satsningar som Malmökommissionen har gjorts ibland annat
i Västra Götaland Samling för social hållbarhet i och
Östgötakommissionen för jämlik hälsa.
Folkhälsoarbetet i länet
År 2013 fick landstingsdirektören i uppdrag att samordna arbetet med
att arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Landstinget, länets
fem kommuner, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge samt
Blekinge Health Arena ideell förening står bakom policyn.
Fullmäktige i Karlskrona antog policyn 2014-12-10.
Forts
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§ 38 forts
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Policyn ska ligga till grund för regionala och lokala handlingsplaner.
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för Karlskrona påbörjas
efter årsskiftet 2014/15.
Folkhälsorådet i Karlskrona
Sedan 1 januari 2013 ligger ansvaret för folkhälsoarbetet under
kommunstyrelsen.
Karlskrona har under flera år haft ett Folkhälsoråd bestående av
politiker från kommunen och landstinget. I Folkhälsorådet finns
också, från år 2013, kommunens folkhälsostrateg, en
folkhälsostrateg från landstinget samt en representant för
hälsocentralerna från landstinget. Nya representanter till
Folkhälsorådet utses för varje mandatperiod. Kommunens
representanter i Folkhälsorådet ska utses av kommunfullmäktige och
landstingets representanter utses av landstingsfullmäktige.
Då folkhälsofrågorna berör de flesta av kommunens verksamheter
finns nu funderingar kring att utöka folkhälsorådet för att få en
bredare ”arena” att diskutera och driva folkhälsoarbetet.
Budget 2015 samt ramar för 2016-2017
I direktiven framgår att en Karlskronakommission ska arbeta fram en
långsiktig strategi för en bättre jämlik social omsorg i vår kommun.
Slutsats
Vi är i ett uppbyggnadsskede med att få den sociala hållbarheten
som en naturlig del eller perspektiv i vår kommunala verksamhet.
Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska vara med i BTH:s
forskningsprojekt Hållbar kommunutveckling. Vi ser fram emot ett
fördjupat samarbete med BTH i forskningsprojektet som
förhoppningsvis kan resultera i en god struktur och vägledning i vårt
arbete kring hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet.
De erfarenheter och arbeten som gjorts, och görs, i andra regioner
kan vara inspiration och till stor hjälp i vårt arbete med ett socialt
hållbart Karlskrona. Även Folkhälsomyndigheten och SKLs
Mötesplats social hållbarhet kan vara till stor nytta för oss. Vi är inne i
en process kring en ny organisation och förhoppningsvis ges
möjlighet till förnyade arbetssätt och förstärkning kring den sociala
hållbarheten. Förändringen av folkhälsorådet och
Karlskronakommissionens arbete blir en betydelsefull del i arbetet
med social hållbarhet.
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§ 38 forts
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 47, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna
folkhälsorådets arbete med Karlskronakommissionens uppdrag.
Björn Nurhadi (SD) och Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Yvonne Sandberg Fries (MP), Patrik Hansson (S), Eva Strömqvist
(S), Christopher Larsson (SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

19 mars 2015

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 19
mars 2015
§ 39 Karlskronas idrottspris 2014.
§ 40 Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan Lyckeby och
Kättilsmåla.
§ 41 Svar på medborgarförslag om att starta återkommande kampanjer för att få fler
att välja att färdas via cykel.
§ 42 Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen ”inga löjliga bilresor”.
§ 43 Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled ”skepp & hoj” som
förbinder skärgårdens stora öar.
§ 44 Svar på medborgarförslag om fler gatupratare/anslagstavlor.
§ 45 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 46 Kommunala val
§ 47 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 48 Kompletterings taxeförslag för del av drift- och servicenämndens verksamhet.
§ 49 Finansrapport december 2014.
§ 50 Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i Rödeby.
___
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 19 mars 2015 kl 13.00-15.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Patrik Hansson (S) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M) kl 14.55-15.15 §§ 47-50
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.10-15.15 §§ 43-50
Paul Cederholm (SD)
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Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Björn Fries (V) kl 13.00-14.20 §§ 39-44
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Sattar Zad (S)
Ida Henriksson (S)
Anna Strömqvist (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-13.45 §§ 39-40
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-14.55 §§ 39-46
Bengt Fröberg (M)
Gerd Sjögren (M)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD) kl 13.00-14.10 §§ 39-42
Mikael Augustsson (FP)
Britt-marie Havby (C) kl 13.00-13.45 §§ 39-40
Fredrik Karlsson (C)
Ulf Hansson (V)
Håkan Eriksson (S) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Britt-marie Havby (C) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Göran Eklund (SD) kl 14.10-15.15 §§ 43-50
Birgitta Gamelius (M) kl 14.55-15.15 §§ 47-50
Anders Persson (S)
Liten Löfgren (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Susanne Cederholm (SD)
Pernilla Persson (C)
Gunilla Ekelöf (FP)
Tommy Andersson (MP)
Maiellen Stensmark (MP)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
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Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Eva Strömqvist (S) och Anna Ottosson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 31 mars 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 39-50
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Eva Strömqvist (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Anna Ottosson (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 31 mars 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 39
Karlskrona idrottspris 2014.
Nadiya Volynska får Karlskrona kommuns idrottspris 2014 för bästa
idrottsprestation som orienterare.
Motivering:
2014 var året då Nadiya slog igenom som en av världens bästa
sprintlöpare i orientering. Silver på SM, silver på EM (endast 2
sekunder från guld) och en 4:e plats på VM (endast 0,7 sekunder
från brons).
2014 blev Nadiya 5:a på både Silva League och O-ringen. 6:a på EM
Medeldistans, 7:a på SM långdistans och 7:a totalt i Världscupen.
___

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2012.370.312

§ 40
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 oktober 2014, § 141, av Maria Andersson.
Förslaget är att anordna en cykelväg mellan Lyckeby och
Kättilsmåla
Tekniska nämnden har den 16 december, § 137, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att en cykelväg mellan Västra
Gärdesvägen i Lyckeby och Biskopsberg i Kättilsmåla innebär en
total sträcka på ca 5,5 km. På huvuddelen av sträckan finns en
befintlig skogsväg som efter förbättringar skulle kunna användas för
cykling. Det saknas dock en sträcka på ca 500 meter. På denna
sträcka kommer det i samband med ledningsarbetet anläggas en
skogsväg för drift och underhåll. Denna skogsväg skulle kunna
användas som cykelväg.
Av planerad dragning kommer sista sträckan av
ledningsförläggningen inte att gå längs skogsvägen utan över privat
tomtmark. Den sista biten blir därför ingen väg och cyklister kommer
därför att hänvisas till befintlig skogsväg längre väster ut.
När VA:s arbeten är slutförda kommer det att finnas möjlighet att
cykla på sträckan Biskopsberg till Västra Gärdesvägen i Lyckeby
utan att använda länsväg 725. Vägen kommer att ha mycket
varierande standard: 2,5 km längs Mölletorpsvägen är asfalterad,
belyst och 50-väg, den övriga befintliga vägen är en 2,5 km lång
grus- och skogsväg med grus, gropar och utan belysning. Den nya
biten på 500 m kommer att bli en skogsväg och markägaren vill sätta
upp bommar för att förhindra att bilister dumpar avfall i skogen.
För att göra sträckan till en mer attraktiv väg att cykla på behöver en
standardhöjning göras på en stor del av sträckan.
Bedömd kostnad för standardhöjning för sträckan A-C inklusive
belysning: 2 560 000+1 515 000=4 075 000 kr
Bedömd kostnad för att bygga om B-C till gång- och cykelväg samt
tillåtenför skogstransporter: 800 000 kr.
forts
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§ 40 forts
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla.
Tekniska förvaltningen bedömer att den föreslagna sträckningen inte
har potential att användas som daglig cykelväg och anser att det inte
är motiverat att genomföra någon standardhöjning av sträckan.
Anledningarna är flera:
- Avståndet mellan målpunkterna är för långt. Det finns inga naturliga
målpunkter på kortare distanser. Den största potentialen för att få
fler att börja vardagscykla är distanser under 5 km. Avståndet
mellan Biskopsberg och exempelvis Lyckeby är runt 8 km.
- Anslutningen vid Biskopsberg är den befintliga vägen. En väg som
är ogen med både stigningar och kurvor, vilket medför att det är
mycket troligt att de som är intresserade av cykelpendling och vill få
upp högre hastigheter ser mer fördelar med att använda befintlig
väg 725 som är både gen, plan och rät.
- Ca tre kilometer av den aktuella sträckan går genom obebodda
skogsmarker. Även om belysning skulle sättas upp är sannolikheten
stor att vägen uppfattas som mörk och otrygg under stora delar av
året.
- Underlaget betyder mycket för cyklisten och det är svårt och trögt
att cykla på grus under längre sträckor. Grus som underlag medför
också större risk för singelolyckor.
- Om pengar inte avsätts för att asfaltera underlaget, belysa sträckan
och underhålla den vintertid, kommer vägen att främst attrahera
terrängcyklister, en grupp som ändå kommer att hitta och använda
vägen i nuvarande skick.
Den i medborgarförslaget föreslagna cykelvägen inom Karlskrona
kommun berör allmän väg med staten (Trafikverket) som huvudman.
Trafikverket är positivt till förslaget att göra en standardhöjning av
sträckan men är inte intresserade av att bära kostnaderna för
genomförandet eller ta driftsansvaret för vägen under överskådlig
framtid.
Prioritering och fördelning av medel till väginvesteringar på statliga
vägar fastställs av Region Blekinge i den regionala transportplanen.
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin
prioritering i samband med nästa planeringsomgång av den
regionala transportplanen prövar detta objekt mot andra angelägna
objekt inom kommunen.
Maria Andersson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
74, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

19 mars 2015
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§ 40 forts
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP), Jörgen Johansson (C) och Bengt Fröberg (M)
yttrar sig.
Peter Johansson (S), Tommy Olsson (KD), Jan-Olof Peterson (FP)
yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att
räkna ut en enklare lösning på en väg för cykel vår, sommar och höst
och att den ingår i cykelstrategin
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras och finner att kkommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras i dag.
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
____

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.250.810

§ 41
Svar på medborgarförslag om att starta återkommande
kampanjer för att få fler att välja att färdas via att cykla.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att starta återkommande kampanjer för att få fler att
välja att färdas via att cykla.
Tekniska nämnden har den 16 december, § 134, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att förslaget ligger helt i linje med
Cykelstrategi 2030 som antogs av kommunfullmäktige den 22 maj
2014 § 89. I Cykelstrategi 2030 beskrivs fyra olika åtgärdsinriktningar
som krävs för att öka andelen cyklister i Karlskrona kommun. En av
inriktningarna är kommunikations- och marknadsföringsinsatser
genom bland annat s.k. mobility management - beteendepåverkan
inom transportområdet. Under sommaren 2014 har tekniska
förvaltningen drivit kampanjen ”Inga löjliga bilresor” i mindre skala.
Kampanjen strävade efter att få folk att reflektera över sina resval.
Tekniska förvaltningen anser att återkommande kampanjer för att få
fler att välja cykeln som färdmedel är betydelsefulla och en viktig
pusselbit för att göra Karlskrona kommun till en bättre kommun att
leva i. I tekniska förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns
budgetmedel medtagna för ett fortsatt genomförande av liknande
kampanjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
77, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Sofia Bothorps bifallsyrkande till
medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten

11

KS.2014.367.519

§ 42
Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen ”inga löjliga
bilresor”.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att utöka kampanjen ”Inga löjliga bilresor”.
Tekniska nämnden har den 16 december, § 136, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att tekniska förvaltningen anser att
återkommande kampanjer för att få fler att välja cykeln som
färdmedel är betydelsefulla och en viktig pusselbit för att göra
Karlskrona kommun till en bättre kommun att leva i. I tekniska
förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns budgetmedel
medtagna för ett fortsatt genomförande av liknande kampanjer.
Möjlighet för samverkan med externa parter tas vid behov.
Exempelvis kontaktades både Landstinget Blekinge och
Blekingetrafiken inför kampanjen 2014.
Tekniska förvaltningen har dock ringa möjligheter att påverka Region
Blekinges budget eller prioriteringar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
75, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP), Jan Lennartsson (M) och Jan-Olof Petersson
(FP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Ann-Louise Trulssons avslagsyrkande till medborgarförslaget och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten

12

KS.2014.255.312

§ 43
Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled
”Skepp & hoj” som förbinder skärgårdens stora öar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att möjliggöra en ny cykelled som förbinder skärgårdens
stora öar i kombination med båtluffning
Tekniska nämnden har den 16 december, § 135, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att i ”Fördjupning av översiktsplan
för skärgården”, antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014 §
117, föreslås en successiv utbyggnad av en båtpendel mellan Sturkö
- Sanda, Trossö och Verkö.
I takt med att nya skärgårdssamhällen i Bredavik på Sturkö och
Herrgårdsviken på Tjurkö växer fram, kan båtpendeln trafikera även
dem. Hasslö kan kollektivtrafikförsörjas med båtpendel om det finns
underlag.
I ovanstående förslag på utbyggnad kan cykelturism marknadsföras
genom att visa på möjligheten att ta båt mellan Trossö och Sturkö för
att sedan cykla tillbaka till Trossö.
För att på ett säkert sätt kunna cykla från Sturkö till Trossö krävs en
utbyggnad av cykelnätet. I nuläget saknas cykelväg mellan Sturkö
och Trummenäs. Trafikverket är väghållare för den aktuella sträckan
och är medvetna om behovet. Etapperna Senoren - Sturkö och
Trummenäs - Säby finns med i deras planer som utbyggnadsförslag
till någon gång efter år 2021.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget. Forts

19 mars 2015
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§ 43 forts
Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled
”Skepp & hoj” som förbinder skärgårdens stora öar.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tommy Olssons bifallsyrkande till
medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Tommy
Olssons bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 55 ja-röster och 11 nej-röster, 7 avstår och
2 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Tommy Olsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS. 2014.104.109

§ 44
Svar på medborgarförslag om fler gatupratare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 20 mars 2014, § 51, av Rasmus Degerskär.
Förslaget är att upprätta fler gatupratare/ anslagstavlor att öka
informationsmöjligheter för evenemang samt minska olaglig
affischering.
Tekniska nämnden har den 16 december, § 138, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att tekniska förvaltningen vill med
anledning av ovanstående framföra följande synpunkter. Utveckling i
Karlskrona AB har under 2014 införskaffat stora gatupratare, som
förslagsställaren efterfrågar, och dessa är utplacerade på strategiska
platser i staden och annonserar kommande evenemang etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
78, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

19 mars 2015
Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten
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KS.2015.5.102

§ 45
Avsägelser av kommunala uppdrag
Frans Si Wang (KD) har i en skrivelse daterad 1 mars 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
Rifad Rahman (MP) har i en skrivelse daterad 12 mars 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kunskapsnämnden.
Eva- Marie Malmgren (S) har i en skrivelse daterad 12 mars 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Camilla Brunsberg (M) har i en skrivelse daterad 19 mars 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i Blekinge Health Arena.
Liten Löfgren har i en skrivelse daterad 19 mars 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

19 mars 2015

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 46
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Abrahamssons A och Gulins A stiftelse
Ledamot Torbjörn Haraldsson (M)
Björkerydsstiftelsen
Ersättare Thomas Nilsson (M)
Gode män, Tätortsförhållanden
God man Jan Hagberg (M)
Halléns stiftelse, Folke och Elise
Ersättare Marianne Ivarsson (M)
Hultqvist stipendiefond, Ebba
Ersättare Morgan Kullberg (M)
Jeanssons donationsfond, John
Ersättare Eva Ottosson (M)
Kommunstyrelsen
Ersättare Liten Löfgren (S) efter Maja Heller
Ersättare Inger Eriksson (S) efter Eva-Marie Malmgren
Kruthusen företagsfastigheter AB
Ersättare Stefan Steenhoff (S)
Kultur och fritidsnämnden
1:e vice ordförande Gunilla Gustavsson (C) efter Ulf Lundh
Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Claes-Urban Persson (S)
Kommunalförbundet Sydarkivera AB
Ersättare Ulf Danielsson (M)
Forts
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19 mars 2015

§ 46 forts
Kommunala val
Kunskapsnämnden
Ersättare Frode Jadbrant (MP) efter Rifad Rahman
Lundeska och Danielssonska kassorna
Ledamot Stig Sjöberg för Hans Söderström
Ledamot Sven-Erik Löfgren
Ersättare Ulrika Bard Andersson för Sven-Erik Löfgren
Thunells stiftelse
Ledamot Eva Ottosson (M)
Ersättare Anna Stridsjö (M)
Kommunsamverkan Cura individutveckling
Revisor Ulf Danielsson (M)
Blekinge Health Arena
Ersättare Velia Ekström (M) efter Camilla Brunsberg.
____
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19 mars 2015
Akterna
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KS.2015.162.103
KS.2015.163.103
KS.2015.164.539
KS.2015.165.312
KS.2015.166.299
KS.2015.167.533
KS.2015.169.210
KS.2015.170.106
KS.2015.172.312
KS.2015.173.209
KS.2015.174.312
KS.2015.176.288
KS.2015.178.820
KS.2015.179.800
KS.2015.180.800
KS.2015.181.810
KS.2015.182.009
KS.2015.183.870
KS.2015.185.533
KS.2015.188.807
KS.2015.195.312
KS.2015.196.700
KS.2015.197.005
KS.2015.202.170
KS.2015.203.170
KS.2015.204.333
KS.2015.205.821
KS.2015.206.106
KS.2015.207.312
KS.2015.208.841
KS.2015.209.512
KS.2015.210.003
KS.2015.211.312
KS.2015.212.622
KS.2015.213.180
§ 47
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att ordna en digital informationstavla för
skärgårdstrafikens fartyg, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att anordna en mer värdig och trevlig
mottagningsmiljö vid kajen, då turister från kryssningsfartygen
anländer för att besöka vår stad, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att sommartid anordna Ubåts-turen. En båttur
från Fisktorget till Gåsefjärden där U-137 grundstötte, av Roland
Thörnqvist.

19 mars 2015
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§ 47 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid tex vägarbeten, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna fler offentliga toaletter i tilltalande
arkitektonisk utformning och stil, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag angående väderskydd på turbåten Spättan, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag angående beslut om att planlägga Hattholmen.kv.
muddret som basstation för Kustbevakningen, Sjöräddningen, Lots
och Räddningskårens havs- och vattenverksamhet, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag angående att Karlskrona kommun tar initiativet att
få igång tidkulan på inventariekammaren nr. 1, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets nordöstra
del till Björkholmskajens gång- och cykelbana i västlig riktning, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra
en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen Stadsliv
Karlskrona 2004, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
iordningställa cykelväg från Elverket, simhallen längs med Kungsplan
och Norra Kungsgatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram en renoveringsplan för Karlskrona varmbadhus, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
Rosenholmsvarvet ska bli permanent område för båtfriluftslivet med
tex. småbåtsvarv m.m, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att flytta
verksamheterna i Östersjöhallen respektive Idrottshallen till det s.k.
Arenaområdet i Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
marknadsföra och stödja de lokala loppmarknaderna, av Roland
Thörnqvist.
Forts

19 mars 2015
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§ 47 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram teman med guidade cykelturer för turister, besökare m.fl.
Teman som är riktade till kultur- och naturmiljöer, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
presenterna enbart innehållet i de medborgarförslag som skickas in
till kommunen på kommunens webbplats, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att sätta
igång projekt linjeskeppet Carlskrona, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
båtförbindelse till Arena Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att få
med de stora aktörerna som sponsorer till arenaområdet i
Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att så fort
väder och temperatur tillåter, målar fram markeringar, av Roland
Thörnqvist.
Motion om suicidprevention, av Sofia Bothorp (MP).
Motion om att starta upp Blocket för de kommunala verksamheterna,
av Sofia Bothorp (MP).
Medborgarförslag att göra konsekvensbeskrivning av flytt av
brandstationen, räddningskåren, Pottholmen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att utreda flytt av brandstation från Trossö till
Oskarsvärn avseende längre körväg samt begränsade infartsvägar,
av Mats Ling.
Medborgarförslag om fontänen i Borgmästarfjärden, av Ann-Christin
Svensson.
Medborgarförslag om att bygga en ny ishall på Rosenholm, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om ny paroll för Karlskrona, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om julmarknad på Stumholmen, av Agneta
Ohlsson.
Forts

19 mars 2015
§ 47 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag att fortsätta prioritera, driva och förbättra den
lokala cykelutvecklingen, av Roland Thörnqvist.
Motion om alkolås på kommunens fordon, av Christopher Larsson
(SD).
Motion om lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri, av
Christopher Larsson (SD).
Motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs Sandhamnsvägen,
av Lotta Antman (SD).
Motion att all frukt till förskolor och skolorna ska vara ekologisk, av
Björn T Nurhadi (SD).
Motion om åtgärder som kommunen vidtar för att skydda
kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering som därpå
följande terrorhot, av Christopher Larsson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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19 mars 2015
Drift- och servicenämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2014.471.041

§ 48
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och
servicenämndens verksamhet 2015.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den27 januari 2015
§ 11 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxor för
delar av nämndens verksamhet 2015.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att en
avgiftshöjning för 2015 med 2,5 % är realistisk med anledning av
förväntad löne- och prisökning.
Vissa taxor tillämpas sällan och genererar relativt små intäkter och
det är praktiskt att höja dessa taxor med längre tidsintervall.
Beloppsavrundningar tillämpas. Taxeförslagen har utarbetats i
samarbete med tekniska förvaltningens verksamhetsansvariga
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder
är redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder
sig till privatpersoner redovisas inklusive moms. Detta anges i varje
taxeavsnitt.
Upplåtelseavgift, kap 14
Ny taxa för reklampelare uppdelad på bildväxlare och storbildsskärm.
Bildväxlare kan endast skifta mellan tre olika reklamer till skillnad från
storbildsskärm som kan förmedla betydligt fler reklambudskap.
Taxan är baserad på bildyta.
Båtuppläggning på anvisad mark utgår och ersätts av 19.7 Ej
kommunal båtplats på kommunens mark och vatten per båtplats
400 kr.
Båtplatsavgifter, kap 19
Uppläggningsavgiften inklusive el och/eller vatten har
marknadsanpassats efter många års kostnadsökning för el och
vatten. Miljöavgift är tillkommande taxa för att täcka
saneringskostnader på uppläggningsplatserna.
Parkeringsavgifter, kap 20
Avgiftsbefrielse för miljöbilar utgår, i övrigt är parkeringsavgifterna
oförändrade.
Forts

19 mars 2015
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§ 48 forts
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och
servicenämndens verksamheter 2015.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
81, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag.
Yrkande
Lars-Göran Forss (M) yrkar att under punkt 19:11, rubrik;
uppläggningsavgift per kvadratmeter på kommunal mark helår,
momsfritt, sista punkten; miljöavgift ändras till miljöavgift/enhet/båt 20
kr.
Peter Johansson (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Lars-Görans Forss
ändringsyrkande på punkt 19:11 och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag, samt
2. att under punkt 19:11, rubrik; uppläggningsavgift per kvadratmeter
på kommunal mark helår, momsfritt, sista punkten; miljöavgift ändras
till miljöavgift/enhet/båt 20 kr.
____

19 mars 2015
Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.127.045

§ 49
Finansrapport december 2014.
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska
lämna en rapport med en beskrivning av finansverksamheten och
riskhanteringen i den samlade verksamheten.
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning,
derivattransaktioner, likviditetshantering och finansiella placeringar
samordnas. Samordning sker genom, den inom
kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken.
Målsättningar för finansverksamheten inom den samlade
verksamheten är att;
- Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
- Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto
- Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster
Upprättad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för
planering och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över
hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
72, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansrapport december 2014
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

19 mars 2015
Drift- och servicenämnden
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KS.2014.251.311

§ 50
Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i
Rödeby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2013, §
85, av Stefan Lundin (FP). Förslaget är att man ska anlägga en
anslutningsväg till Åvallen i Rödeby.
Tekniska nämnden har den 28 oktober 2014 § 107, lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att motionären menar att
trafiken på denna tidvis är intensiv och att risken för olyckor är stor.
Hundratals ungdomar tar sig till Åvallen till fots eller på cykel varför
olycksrisken bedöms som stor.
Motionären menar att, för att på ett smidigt sätt lotsa trafiken till
Åvallen, att en ny tillfartsväg anläggs söder om den nuvarande
bebyggelsegruppen vid Idrottsstigen.
En väg i det av motionären föreslagna läget blir ungefär 500 meter
lång. Det bedöms att en sådan med en bredd av 6 meter skulle kosta
5000 kronor per löpmeter. Detta skulle innebära en kostnad på
omkring 2 500 000 kronor. Mestadelen av marken ägs av Karlskrona
kommun varför ingen kostnad för markinlösen bedöms tillkomma.
Eftersom en ny tillfartsväg enbart skulle betjäna ett enskilt intresse
ser tekniska förvaltningen ingen möjlighet att stå för
investeringskostnaden.
Innan en investering i denna storleksordning genomförs är det också
viktigt att arbeta enligt Trafikverkets s.k. fyrstegsprincip. I denna ska
de första stegen, innan nyinvestering, användas till att genomföra
åtgärder som minskar trafiken. Med grund i detta föreslår därför
tekniska förvaltningen att idrottsföreningarna som använder Åvallen
tar fram åtgärdsplaner som syftar till att minska behovet av biltrafik till
anläggningen. Tekniska förvaltningen bistår gärna med kunskap
inom
ämnesområdet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
73, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
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§ 49 forts
Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i
Rödeby.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons och Björn Gustavssons bifallsyrkande till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda
Christopher Larssons och Björn Gustavssons förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 54 ja-röster och 16 nej-röster och 5
frånvarande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
___

23 april 2015
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
april 2015
§ 51 Muntlig frågestund
§ 52 Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande kartering över
lämpliga byggnader och platser för solenergi.
§ 53 Svar på medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsavgifter ska gå till att rädda intäkter Marinens musikkår.
§ 54 Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna i Karlskrona.
§ 55 Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser närheten av
centralstationen i Karlskrona.
§ 56 Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan delen för gående o
cyklande på gc-vägen längs Torhamnsvägen i Jämjö.
§ 57 Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser vid Villavägen i
Jämjö.
§ 58 Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen vid övergången
busshållplatsen i Öljersjö.
§ 59 Svar på medborgarförslag anlägga en gång och cykelväg Trummenäs och
Ramdala.
§ 60 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 61 Kommunala val
§ 62 Anmälningsärende
§ 63 inkomna motioner och medborgarförslag
§ 64 Inkomna interpellationer
§ 65 Svar på interpellation om navigatorcentrum och framtiden.
§ 66 Frågor
§ 67 Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar från
kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.
§ 68 Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna handlingar från
kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
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§ 69 Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar från
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
§ 70 Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna handlingar från
Utveckling i Karlskrona.
§ 71 Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, Stiftelsen Hemmet.
§ 72 Översyn av bidragsnormer.
§ 73 Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
§ 74 Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner.
§ 75 Ändring ägardirektiv- införande av mål enligt kommunfullmäktiges beslut.
§ 76 Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät.
§ 77 Utökad låneram för Affärsverken.
§ 78 Allmän debatt om förhållandena på socialförvaltningen.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 april 2015 kl 13.00-17.00

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S) jäv §§ 71
Maria Persson (C) §§ 71
Maria Persson (C) §§ 51-70, 72-78
Peter Glimvall (M) jäv §§ 71
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 13.00-16.40 §§ 51-77, del
av §§ 78
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00- 15.05 §§ 51-77
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-15.55 §§ 51-77, del av §§ 78
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Shahram Behrouz (S) kl 13.40-15.40 §§ 59-77, del av
§§ 78
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M) jäv §§ 76-77
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M) kl 15.05-17.00 §§ 78
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
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Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD) jäv §§ 71
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S) kl 13.00-13.40 §§ 51-58
Sattar Zad (S)
Stefan Andersson (S)
Tajma Sisic (M) kl 13.00-16.55 §§ 51-77, del av §§ 78
Lotta Holgersson (S)
Anders Persson (S)
Pia Eklund (S)
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.35 §§ 51-77, del av
§§ 78
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-15.05 §§ 51-77
Bengt Fröberg (M) kl 13.00- 15.05 §§ 51-77
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-15.55 §§ 51-77, del av §§
78
Britt-Marie Havby (C)
Maiellen Stensmark (MP)
Ulf Hansson (V)
Marianne Nordin (M) §§ 71, 76-78
Kerstin Ekberg- Söderbom (S) kl 15.05-17.00 §§ 78
Liten Löfgren (S) §§ 71
Ida Henriksson (S)
Liten Löfgren (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S) kl 13.00- 15.05 §§ 5177
Anna Strömqvist (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
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Tommy Andersson (MP)
Håkan Eriksson (S) kl 13.40-17.00 §§ 59-78
Bengt Fröberg (M) kl 15.05-17.00 §§ 78
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Thomas Karlsson (S) och Sophia Ahlin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 5 maj 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 51-78
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson §§ 51-70, 72-78

Ordförande

…………………………………
Maria Persson §§ 71

Justeringsledamot …………………………………………………….
Thomas Karlsson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Sophia Ahlin (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 5 maj 2015 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 51
Muntlig frågestund.
Maiellen Stensmark (MP) ställer en fråga till Magnus Larsson (C)
om han tagit initiativ att sprida information om utbildningen att
förebygga självmord.
Magnus Larsson (C) svarar.
____
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ordförande i
kunskapsnämnden Chatarina Holmberg (S) varför man inte prioritera
frågan om integration och att årskurs 7-9 ska läggas ner på
Sunnadahl.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
____
Carl-Göran Svensson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om att ta initiativ att KarlskronaHem
säljer av sitt bestånd så stora investeringar i Kulturhus och Arenor
kan göras.
Patrik Hansson (S) svarar.
_____
Björn Nurhadi (SD) ställer en fråga till Magnus Larsson (C) om
miljöfrågorna är lågt prioriterade hos centerpartiet.
Magnus Larsson (C) svarar.
________

23 april 2015

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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KS.2014.493.249

§ 52
Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande
kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att göra en kommunövergripande kartering över
byggnader och platser för solenergi.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 februari 2015, §
33, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
kartläggningen är tänkt att visa vilka hustak som är lämpliga utifrån
väderstreck och andra kriterier samt platser och miljöer som kan vara
aktuella utan att komma i konflikt med andra samhällsintressen.
Solenergi har en stark utvecklingspotential i Karlskrona och det finns
ett ökat intresse för solenergianläggningar. Förslaget om en kartering
är intressant och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tidigare tittat på möjligheterna att göra en sådan kartering. På grund
av resursbrist var det inte möjligt att genomföra arbetet. Med hänsyn
till rådande resurssituation bedöms det inte heller möjligt att
genomföra en kartläggning under år 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
112, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Björn Gustavsson bifallsyrkande
till medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Björn
Gustavssons bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej. Forts
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§ 52 forts
Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande
kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi.
Fullmäktige beslutar med 57 ja-röster och 7 nej-röster, 10 avstår och
1 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll
1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
____

23 april 2015
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KS.2014.273.106

§ 53
Medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsplatser ska gå till att rädda Marinens musikkår.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 juni 2014, § 110, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att använda intäkterna från kommunens
parkeringsavgifter till att rädda Marinens musikkår och därigenom ta
initiativ och visa vägen för fler som ekonomiskt vill bidra till att bevara
musikkåren.
Drift- och servicenämnden har den 27 januari 2015, § 17, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sommaren 2012
införde Karlskrona kommun avgiftsbelagd parkering i hela centrala
Karlskrona, på Trossö. Ärendet beslutades på
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 (§179).
I beslutet bestämdes att samtliga parkeringsintäkter stannar inom
tekniska nämndens verksamhetsområde gata, trafik och park och
öronmärks till underhåll och skötsel samt förnyelse och utveckling av
stadsmiljön. Tanken med kommunfullmäktiges beslut är bland annat
att komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och
parksidan samt även användas till förnyelse av stadsmiljön. Om
Karlskrona kommun i enlighet med förslaget skulle avsätta intäkterna
till Marinens musikkår krävs ytterligare kommunala anslag för att inte
underhållet av kommunala gator och vägar ska riskera att på nytt bli
eftersatt. Det skulle också krävas kommunala anslag för förnyelse av
stadsmiljön.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
113, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015
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KS. 2014.381.311

§ 54
Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna
i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Ida Colvin.
Förslaget är att införa förbud mot cykling på den del av
Ronnebygatan som är gågata i Karlskrona.
.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 18 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
Ronnebygatan mellan Landbrogatan och Norra Smedjegatan är
reglerad som gågata. På en gågata får generellt sett cyklister färdas i
gångfart och med väjningsplikt mot gående. Denna möjlighet kan
skrivas bort genom lokal trafikföreskrift vilket på Ronnebygatan gjorts
för motorfordonstrafik, vilken enbart får färdas på gågatan mellan
kl. 05.00 - 11.00.
De senaste tio åren har 25 trafikanter skadats på gågatan. Samtliga
av dessa har skadats i fall- och singelolyckor, det vill säga utan
inblandning av annat fordon. Totalt har 13 fotgängare skadats lindrigt
och 9 måttligt i singelolyckor. Tre cyklister har skadats lindrigt i
singelolyckor.
Ett förbud mot cykeltrafik på gågatan skulle innebära stora
olägenheter för cyklister, då det saknas riktigt bra alternativa vägar
för denna trafik i öst- västlig riktning. Under förutsättning att
cykeltrafiken sker i gångfart och att de gående ges företräde utgör
detta heller inget problem. Att så är fallet i Karlskrona visar även
olycksstatistiken där ingen kollisionsolycka mellan gående eller
cyklister rapporterats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
114, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015
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Akten
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KS. 2014.381.311

§ 55
Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i
närheten av centralstationen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Elin Johansson.
Förslaget är att fler bilparkeringsplatser anläggs vid centralstationen i
Karlskrona då många resande inte får plats på nuvarande
parkeringsytor.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 19 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det
geografiskt närliggande projektet Pottholmen kommer det att
anläggas ett parkeringshus precis väster om Blekingegatan. Ett av
syftena med detta är att vara ett alternativ för de som pendlar med
buss eller tåg. För angöringstrafik i samband med tågavgångar,
planeras angöringsplatser att anläggas i anslutning till
centralstationens östra entré.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
115, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Drift och servicenämnden
Trafikverket
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KS. 2014.339.312

§ 56
Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan
delen för gående och delen för cyklande på gc- vägen längs
Torhamnsvägen i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Simon Svedklint.
Förslaget är att måla en skiljelinje mellan delarna för gående och
cyklande på gång- och cykelvägen längs Torhamnsvägen i Jämjö.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 20 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att gångoch cykelvägen längs Torhamnsvägen är ett ansvar för Trafikverket
varför frågan överlämnas till dem för handläggning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
116, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget skall anses vara besvarat
2. att till Trafikverket framföra en rekommendation om att
medborgarförslaget är en bra idé.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS. 2014.358.315

§ 57
Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser
invid Villavägen i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Sabina Nordahl.
Förslaget är att fler parkeringsplatser ska anläggas vid Villavägen i
Jämjö då parkerade bilar tar upp båda sidorna av vägen, vilket gör
den trång och upplevs farlig att färdas på.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 21 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
fastigheterna i anslutning till Villavägen ägs av ett privat
bostadsföretag i Karlskrona. Det är ett ansvar för denne att tillgodose
parkeringsbehovet för de boende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
117, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt
2. att i svaret informera om att det är enskild väghållare (vägförening)
i Jämjö samhälle som sökanden kan vända sig till.
____
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Drift och servicenämnden
Trafikverket
Akten
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KS. 2014.358.315

§ 58
Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen
vid övergången vid busshållplatsen i Öljersjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Julia Williamsson.
Förslaget är att bygga en refug vid busshållplatsen i Öljersjö,
eftersom denna upplevs som väldigt farlig och riskfylld. Med en refug
skulle riskerna minska betydligt.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 22 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att E22 är
ett ansvar för Trafikverket varför frågan överlämnas till dem för
handläggning.
Julia Williamsson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
118, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar att till Trafikverket framföra
rekommendationen om att medborgarförslaget är en god idé.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Gunilla Ekelöfs
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt
2. att till Trafikverket framföra rekommendationen om att
medborgarförslaget är en god idé.
____

23 april 2015
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KS. 2014.478.312

§ 59
Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång- och
cykelväg mellan Trummenäs och Ramdala.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 23 oktober 2014, § 187, av Inger Nilsson.
Förslaget är att anlägga en gång- och cykelväg mellan Trummenäs
och Ramdala. Vägen är starkt trafikerad och till stor del av tung trafik
och arbetsfordon. Barn som ska till fritidsaktiviteter, till badplatsen i
Trummenäs, eller besöka vänner, färdas på denna sträcka. Även
skolan skulle kunna utnyttja de områden med natur och
motionsslingor som finns i Säby-Trummenäs om man på ett säkert
sätt kunde låta barnen cykla mellan skolan och detta område, menar
Inger. Fler barn skulle också kunna cykla till skolan, och de barn som
inte har skolskjuts idag skulle få en säkrare skolväg. Cykelvägen är
efterfrågad av barn på fritidshemmet Silvertärnan.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 23 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
Trummenäsvägen är en statlig väg med vägnummer 738. Det är
framförallt ett ansvar för Trafikverket att bygga ut infrastrukturen för
gående och cyklande längs det statliga vägnätet. Karlskrona
kommun och region Blekinge har, tillsammans med Trafikverket, tagit
fram en regional cykelplan där en cykelväg på den aktuella sträckan
är med, och har hög prioritet. När denna kan komma till stånd beror
på medelstilldelning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
119, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.5.102

§ 60
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kamal osman (S) har i en skrivelse daterad 18 februari 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
Sara Högelius (V) har i en skrivelse daterad 23 februari 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Ulf Lundh (C) har i en skrivelse daterad 4 mars 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som 1:e vice
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.
Henrik Ljunquist (SD) har i en skrivelse daterad 31 mars 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i Drift- och servicenämnden.
Sven-Otto Ullnér (M) har i en skrivelse daterad 10 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ordförande i kommunrevisionen.
Caroline Skoglöw (V) har i en skrivelse daterad 13 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Jonas Klang (SD) har i en skrivelse daterad 15 april 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Funktionsstödsnämnden.
Peter Di Zazzo (SD) har i en skrivelse daterad 17 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Julia Johansson (C) har i en skrivelse daterad 21 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Elin Håkansson (KD) har i en skrivelse daterad 23 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

23 april 2015

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 61
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Drift- och servicenämnden
Ledamot Helen Olsson (SD) efter Henrik Ljunquist
Ersättare Marga Schijev (SD) efter Helen Olsson
Kommunstyrelsen
Ersättare Lenita Karlsson (S) efter Liten Löfgren
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud Patrik Hansson (S)
Visit Blekinge ideell förening
Ombud Maria Persson (C)
Springerska Fonden
Ledamöter:
Chatarina Holmberg (S)
Christer Holmberg (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Lotta Antman (SD)
Ersättare:
Åse Nygren (S)
Susanne Öhrn (S)
Robin Kullberg (FP)
Ola Palmgren (M)
Frode Jadbrant (MP)
Funktionsstödsnämnden
Ledamot Tove Håkansson (SD) efter Jonas Klang
Ersättare Ronnie Nilsson (SD) efter Tove Håkansson
Kommunalförbund Sydarkivera Ab
Revisor Pål Wetterling (M)
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KS.2015.159.007
KS.2015.160.007
KS.2014.76.041
KS.2015.151.041

§ 62
Anmälningsärende
a) Granskning av utveckling i Karlskrona AB.
b) Granskning av konsultupphandlingar
c) Funktionstödsnämnden 150312, § 12 Verksamhetsberättelse, för
handikappnämnden.
d) Drift- och servicenämnden 150224 § 29 Internbudget 2015 för
Drift- och servicenämndens verksamheter.
Jan-Olof Petersson (FP), Patrik Hansson (S) OCH Elina Gustafsson
(S) yttrar sig under punkt a.
______
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KS.2015.227.331
KS.2015.228.106
KS.2015.230.210
KS.2015.237.106
KS.2015.238.514
KS.2015.266.822
KS.2015.274.840
KS.2015.275.514
KS.2015.276.210
KS.2015.277.170
KS.2015.278.312
KS.2015.279.822
KS.2015.280.312
KS.2015.281.312
KS.2015.291.210
KS.2015.292.330
KS.2015.293.210
KS.2015.297.849
KS.2015.300.370
KS..2015.313.531
KS.2015.315.310
KS.2015.316.311
KS.2015.319.214
KS.2015.320.210
KS.2015.322.420
KS.2015.323.514
KS.2015.348.103
KS.2015.349.609
§ 63
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen/Saltöbron,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om en guidad båttur som besöker Mjölnarholmen
m.m, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag angående väderskydd på turbåten Spättan, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att skapa renoverings-och underhållsplaner för
bebyggd miljö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tillsammans med
Landstinget Bleking köper Karlskrona centralstation, av Roland
Thörnqvist.
Forts
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§ 63 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem och
införa P-skiva, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
varmbadhus, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att skapa ett levande aktivt industribesöksmål i
samarbete med Karlskrona Lampfabrik, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att hålla
Stortorget fritt från bilparkering samt göra fler parkeringsplatser för
bussar på Södra Kungsgatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att informera och visa vilka områden som är
aktuella för förtätning på Trossö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra en utredning om det behövs en
centrumbrandkår, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att genomföra
en kampanj för att få fler att börjar cykla, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslutar att bjuda in
till möte för bilandet av en extern referensgrupp för att öppna
varmbadhusets verksamhet igen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
presenterna och informera om de cykelleder som finns i kommunen,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan byggs om
med nycykelbana som ansluter till planerade cykelbanan mellan
Parkgatan och Ronnebygatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att i samband med att en ny plan ska tas fram
för Pottholmen även föreslå att lämna plats för företaget Bovieran,
lägenheter. Ett alternativ till boende på Rivieran, av Lennarth
Jonsson..
Medborgarförslag om att plantera fler träd på Oskuld parken
(Chapmansplan) och vid intilliggande KV. Lyktan, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att analysera och kartlägga de utsiktsplatser
som finns från de centrala stadsmiljöerna, av Roland Thörnqvist.
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§ 63 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
strategiska platser för Karlskrona kommun, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag att i samarbete med Affärsverken m fl ta fram
produktion av solcellsel, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att stadsbussarna trafikerar Mariedal/Backabo
via Hillerödsvägen, av Anders Jacobsson.
Medborgarförslag om Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
Hålliwood där cykelbanor möter trafikkorsningar med
trafikljussignaler, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om namnge
bron mellan gamla infartsleden och Ekorrvägen i samband med
invigningen av den densamma, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
avbryta planläggnigen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen/Saltö
och byta plats till Blåportsområdet istället, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om Karlskrona kommun inför obligatoriska
platsbesök för kommunala beslutsfattare innan besluten ska tas,
framförallt inom Världsarvets utredningsområde, av Roland
Thörnqvist.
Motion om oljeskyddsberedskap, av Billy Åkerström (KD)
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att inom
Trossö styra fordonsparkering till Handelshamnen och Sparregården
vid olika aktiviteter och evenemang, av Roland Thörnqvist.
Motion om lättåtkomlig information till medborgarna, av Björn T
Nurhadi (SD).
Motion om L-ABC, HLR och AKUT-test av Björn T Nurhadi (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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KS.2015.290.106

§ 64
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
om navigatorscentrum och framtiden, av ledamot Emina Cejvan
(M).
__________
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KS.2015.290.106

§ 65
Svar på interpellation om navigatorscentrum och framtiden.
Interpellation den 13 april 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) från Emina Cejvan (M).
Patrik Hansson har den 22 april 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Emina Cejvan (M), Patrik Hansson (S) och Jan-Olof
Petersson (FP).
_____
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KS.2015.248.004

§ 66
Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av
handlingar från kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.
Vid årsskiftet upphörde Kulturnämnden och Idrott- och
fritidsnämnden som myndigheter och deras ansvarsområden övertas
av den nya Kultur- och fritidsnämnden. Vården av Kulturnämndens
och Idrott- och fritidsnämndens allmänna handlingar, som inte
överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas av Kultur- och
fritidsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
101, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Kulturnämnden och Idrott- och
fritidsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-0401 överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.249.004

§ 67
Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
Vid årsskiftet upphörde Tekniska nämnden och Serviceförvaltningen
under Kommunstyrelsen som myndigheter och deras
ansvarsområden övertas av den nya Drift- och servicenämnden.
Vården av Tekniska nämndens och Kommunstyrelsens allmänna
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas
av Drift- och servicenämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
102, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Tekniska nämnden och
Kommunstyrelsen som inte är överlämnade till kommunarkivet 201504-01 överlämnas till Drift- och servicenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.250.004

§ 68
Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
Vid årsskiftet upphörde Utbildningsnämnden. Komvux under
Utbildningsnämnden och Arbetsmarknadsenheten under
Kommunstyrelsen flyttas till då till den nybildade
Arbetsmarknadsnämnden och deras ansvarsområden övertas av den
nya nämnden. Vården av Utbildningsnämndens och
Kommunstyrelsens allmänna handlingar som berör områden som
förflyttas och som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas
av Arbetsmarknadsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
103, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Kommunstyrelsen och
Utbildningsnämnden som berör den nybildade
Arbetsmarknadsnämnden och inte är överlämnade till
kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till
Arbetsmarknadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.251.004

§ 69
Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna
handlingar från Utveckling i Karlskrona AB.
Vid årsskiftet flyttades näringslivsenheten från det kommunala
bolaget Utveckling Karlskrona AB och deras ansvarsområde övertas
av Kommunstyrelsen. Vården av Utveckling Karlskrona AB allmänna
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas
av Kommunstyrelsen. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
104, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Utveckling Karlskrona AB som
inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.252.004

§ 70
Kunskapsnämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från barn- och ungdomsnämnden och
Utbildningsnämnden.
Vid årsskiftet 2015 slogs Utbildningsnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden samman och deras ansvarsområde övertas av
Kunskapsnämnden. Vården av Utbildningsnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden allmänna handlingar, som inte överlämnats till
kommunarkivet, bör då övertas av Kunskapsnämnden. Enligt
arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
122, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Utbildningsnämnden och Barnoch ungdomsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet
2015-04-01överlämnas till Kunskapsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.75.282

§ 71
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern,
Stiftelsen Hemmet.
Ann-Louise Trulsson (KD), Rikard Jönsson (S) och Peter Glimvall
(M) anmäler jäv.
Drift- och servicenämnden beslöt vid sammanträde den27 januari
2015 att hemställa hos kommunfullmäktige om tillstånd att teckna 10årigt hyresavtal med Stiftelsen Hemmet avseende
omvårdnadsboendet Pantern.
Äldreförvaltningen hyr sedan den 1 januari 2005 lokaler för
omvårdnadsboendet Pantern på Pantarholmen av Stiftelsen
Hemmet. I samband med kontraktstecknandet 2005 genomförde
Stiftelsen Hemmet en större ombyggnad på 15 mnkr för att anpassa
lokalerna för hyresgästens (äldreförvaltningen) verksamhet. I
hyreskontraktet skrevs in att om hyresgästen (kommunen) lämnar
förhyrningen före den 31 december 2034, d.v.s. tidigare än 30 år
efter det ursprungliga kontraktstecknandet, så blir man skyldig att
lösa ut kvarvarande oavskrivet restvärde av investeringen på 15
mnkr. När kontraktet nu vid årsskiftet löpt i tio år så återstår 12,2
mnkr av investeringen att skriva av då hyrestillägget
annuitetsberäknas.
Under hösten 2014 har fastighetsavdelningen förhandlat med
fastighetsägaren för förändring av hyresvillkoren och i december var
vi och hyresvärden överens om de nya villkoren för ett nytecknande
av avtal.
När det gäller möjligheterna till andrahandsuthyrning av delar av
lokalerna så har fastighetsavdelningen haft långt gångna
förhandlingar med en extern part som varit mycket intresserad av att
hyra stora delar av A-huset på Pantern. Tyvärr så har den politiska
osäkerheten kring eventuell lagstiftning mot så kallade ”vinster i
välfärden” medfört att den externa intressenten troligen ej kommer att
gå vidare med sina planer. Den planerade uthyrningen skulle ha
renderat i ytterligare årlig besparing av kommunens hyreskostnader i
samma storleksordning som den framförhandlade hyressänkningen
ovan.
Forts
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§ 71 forts
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern,
Stiftelsen Hemmet.
Äldreförvaltningen och äldrenämnden har löpande informerats om
förhandlingarnas framskridande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
105, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge drift-och serviceförvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att
teckna ett tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 6 970 880 kr med
Stiftelsen Hemmet, avseende lokaler för äldreförvaltningens
omvårdnadsboende Pantern på Pantarholmen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2014.663.806

§ 72
Översyn av bidragsnormer.
Idrotts- och fritidsnämnden beslöt vid sammanträde den 8 december
2014 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna
bidragsnormer.
Idrotts- och fritidsnämndens bidragsgrupp har genomfört en översyn
av bidragsnormer för föreningar som nämnden enligt reglementet
ansvarar för. I sammanställningen har även infogats normer för
kartbidrag, simskolebidrag och sponsringsbidrag som nämnden
tidigare beslutat om.
Förslaget har bearbetats och hänsyn har tagits till förändringar som
skett av Riksidrottsförbundet och de erfarenheter som förvaltningen
och nämnden skaffat sig sedan föregående översyn.
Vissa generella förändringar har även skett vad gäller ansökning som
i de flesta fall sker som en e-tjänst. Några förslag finns som nämnden
gemensamt bör ta ställning till vilka i materialet markerats med
avvikande färg.
Efter denna översyn bör bidragsgruppen entledigas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
106, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa bidragsnormer i enlighet med upprättat förslag.
Yrkanden
Lotta Antman (SD) yrkar att i dokumentet nämnt som bilaga b i den
kursiva texten ändras till följande; dessa normer omfattar ej bidrag till
–kultur, - vuxen- pensionärs eller sociala stödföreningar som erhåller
bidrag enligt andra normer i Karlskrona kommun.
att på sidan fem under rubriken ”bidragsberättigande deltagare”
stycke 2 ändra skrivelsen till följande: åldern räknas från det
kalenderår deltagaren fyller 5 år t om det kalenderår deltagren fyller
20 år, RF 25 år, samt att på alla andra platser i dokumentet där detta
står konsekvent ändra från 7 år till 5 år, samt att på sidan nr två
under rubriken allmänna bestämmelser lägga till en ny punkt med
ordalydelsen: skall vara öppen för alla oavsett kön, religion eller
etnisk bakgrund.
Forts
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§ 72
Översyn av bidragsnormer.
Björn Gustavsson (MP) och Billy Åkerström (KD) yttrar sig.
Sophia Ahlin (M) och Patrik Hansson (S) yrkar avslag på Lotta
Antmans ändrings-och tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på Lotta Antmans ändringsyrkande
mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Lotta Antmans
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bidragsnormer i enlighet med upprättat förslag.
____
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KS.2013.223.041

§ 73
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I sam-band med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Förslag till resultatreglering har beretts av bokslutsberedningen.
Nämnderna har, i före-kommande fall, redovisat sin syn på en
eventuell resultatreglering, och på en eventuell överföring av
kvarvarande investeringsmedel från föregående år.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:
Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över till
nästkommande år nämnd för nämnd,
Överföring av överskott förutsätter att de verksamhetsmässiga målen
för prestation och kvalitet m.m. är uppfyllda fullt ut,
Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning, medges
om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl, samt
Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen och
beslutas av kommunfullmäktige.
För att en resultatreglering ska kunna fungera måste det ordinarie
budgetarbetet anpassas så att en god ekonomisk hushållning
säkerställs. Bokslutsberedningen är överens om att för bokslutet
2014 görs ingen resultatreglering, utan det viktiga är att säkerställa
att nämnderna har rätt förutsättningar för 2015. Den enda
kommunala enhet som blir föremål för framtida resultatreglering är
kommunens va-verksamhet som styrs av en specifik lag-stiftning.
VA-verksamheten har ett totalt eget kapital om 6,7 mnkr som ska
återbetalas till VA-kollektivet.
Eget kapital avseende VA-kollektivet, ska enligt Svenskt Vatten
(branschorganisation) återbetalas till medlemmarna i VA-kollektivet
de närmsta tre åren.
Forts

23 april 2015
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§ 73 forts
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
”Medlen ska återföras/kompenseras de närmaste tre åren. För
överuttag kan reglering ske antingen genom en taxesänkning eller
användning av nödvändiga resurser.”
För att återbetala det egna kapitalet så föreslås att kommunens vataxa för 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå att det egna
kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera året.
I den gällande budgeten för 2015 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket skulle innebära att en
reglering får direkt påverkan på kommunens budgeterade resultat för
2015. För 2015 uppgår det budgeterade resultatet till + 17,1 mnkr.
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering,
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat.
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige
som ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna på
stämman.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de i stort
förs över enligt de av nämnderna redovisade förslagen. Förändringen
av investeringsbudgeten för år 2015 uppgår enligt förslaget till 83,489
mnkr exklusive beslut om tidigare överföringar.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men
inte slutförda investeringsprojekt.
För avslutade projekt överförs ej överskjutande medel.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2014 om 81,3 mnkr till år 2015, vilket beslutats av Moderbolaget.
Totalt för kommunkoncernen uppgår beloppet till 164,789 mnkr.
Nämnder och styrelsers eventuella framställningar i samband med
hantering av bokslut 2014 kan härmed anses vara besvarade till
fullo.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
107, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2014,
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2. att va-taxan för åren 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå
att det egna kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera
året, samt
3. att godkänna upprättat förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten
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KS.2015.253.004

§ 74
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner: en motion/medborgarförslag bör beredas,
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma
tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
108, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Ekonomienheten
Akten
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KS.2015.187.002

§ 75
Ändring ägardirektiv-införande av mål enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslaget om ändringar av målen i ägardirektivet är en anpassning till
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige har beslutat om.
Kommunstyrelsen har den 27 januari 2015 beslutat om fördelning av
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige antagit.
Fördelningen avser vilken nämnd/bolagsstyrelse som omfattas av
målen och vilka direktiv som en nämnd/bolagsstyrelse ”ansvarar” för
eller ”medverkar i”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
109, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa upprättade ägardirektiv samt
2. att ägardirektivet överlämnas på stämmor i bolagen efter
Kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Affärsverken AB
AB Karlskrona Moderbolag
IT-utvecklingschef
Akten

39

KS.2015.186.107

§ 76
Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät.
Lars-Göran Forss (M), Michael Hess (SD) och Britt-Marie Havby (C)
anmäler jäv.
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att anta
handlingsplan om Fiberutbyggnad samt att uppdra åt Affärsverken att
revidera infrastrukturprogrammet.
Styrelsen skriver att kommunfullmäktige antog den 24 mars 2011 §
28 IT- infrastrukturprogrammet för Karlskrona kommun 2011- 2015.
Av den framgår bland annat Affärsverkens roll för utbyggnad av
fibernät. Förutsättningarna har ändrats sedan programmet antogs.
Affärsverken har förvärvat IP- Onlys fibernät på landsbygden.
Rollfördelningen behöver uppdateras där Affärsverken tar en större
roll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
110, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta handlingsplanen Fiberutbyggnad 2015-2020 samt
2. att ge Affärsverken i uppdrag att revidera IT
infrastrukturprogrammet för år 2011-2015 under hösten 2015
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015
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Karlskrona Moderbolag AB
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Akten
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KS.2015.184.040

§ 77
Utökad låneram Affärsverken.
Lars-Göran Forss (M), Michael Hess (SD) och Britt-Marie Havby (C)
anmäler jäv.
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att utöka
Affärsverkens låneram, att sänka Kruthusen Företagsfastigheters
låneram samt att sänka AB Karlskonahems låneram för 2015.
Styrelsen skriver att Affärsverkens styrelse beslutade den 27 februari
2015 att begära utökad låneram med 50 miljoner kronor från 1 385
miljoner kronor till 1 435 miljoner kronor. Skälen till detta är flera;
höga investeringar 2014, hög utdelning och koncernbidrag för år
2014, ett resultat lägre än budgeterat 2014 och ett ökat behov av
likviditet i samband med att elhandeln under 2015 kommer att
ansvara för den fysiska balanshandeln.
Låneram 2016 och framöver hanteras inom budgetberedningen.
Karlskronahem och Kruthusen kan minska sina låneramar 2015 utan
att verksamheten påverkas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
111, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka Affärsverkens låneram till 1 435 miljoner kronor för år
2015,
2. att sänka Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram med 515
miljoner kronor för år 2015, samt
3. att sänka AB Karlskronahems låneram till 1 540 miljoner kronor för
år 2015
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015
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§ 78
Allmänpolitisk sakdebatt om förhållandena på
Socialförvaltningen.
Björn Fries (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12
februari § 32 hemställt om allmänpolitisk sakdebatt om förhållandena
på Socialförvaltningen.
I debatten deltar Björn Fries (V), Magnus Larsson (C), Eva
Strömqvist (S), Morgan Kullberg (M), Lotta Antman (SD), Ingrid
Hermansson (C), Jan-Olof Petersson (FP), Ingmarie Söderblom
(MP), Tommy Olsson (KD), Maiellen Stensmark (MP), Åsa Gyberg
Karlsson (V) och Ann-Louise Trulsson (KD)
______

21 maj 2015

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 21
maj 2015
§ 79 Ordningsfråga
__

1

21 maj 2015

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 21 maj 2015 kl 13.00-14.10

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Linda Ekström (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Magnus Larsson (C)

2

21 maj 2015
Jörgen Johansson (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Björn Fries (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Fredrik Karlsson (C)
Claes-Urban Persson (S)
Sattar Zad (S)
Marcus Degerskär (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Anna Strömqvist (S)
Tajma Sisic (S)
Lotta Holgersson (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Marianne Nordin (M)
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Robert Andersson (SD)
Göran Eklund (SD)
Pernilla Persson (C)
Markus Ottosson (V)

Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S)
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S)
Mats Fagerlund (S)
Birgitta Gamelius (M)
Ulf Danielsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Tommy Andersson (MP)
Mailellen Stensmark (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Åke Håkansson (S) och Emina Cejvan (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Onsdagen den 3 juni 2015, kl. 12.00

3

21 maj 2015

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 79
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Åke Håkansson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emina Cejvan (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 juni 2015 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

21 maj 2015
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§ 79
Ordningsfråga
Sophia Ahlin (M), ordförande Rikard Jönsson (S)Sofia Bothorp (MP),
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Christopher
Larsson (SD) och Mattias Liedholm (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar
att dagens sammanträde med kommunfullmäktige ställs in på grund
av att kungörelsen inte kommit ut inom rätt tid.
____

3 juni 2015
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni
2015
§ 80 Om och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet
§ 81 Muntlig frågestund
§ 82 Svar på medborgarförslag om hur Hattholmen utvecklas.
§ 83 Svar medborgarförslag om att ta initiativet till att skapa någon vettig användbar
verksamhet för de gamla i fängelset.
§ 84 Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visar vårt världsarv i
relief.
§ 85 Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar att delta i
Karlskronas kulturliv genom en kommunägd anläggning.
§ 86 Svar på medborgarförslag om att utöka skolskjutsarna från och till Kyrkskolan
och Jändelskolan.
§ 87 Svar på medborgarförslag om att anordna en tillfällig lokalitet och lösning av
den verksamhet som sker inom Karlskrona varmbadhus.
§ 88 Svar på medborgarförslag om att man rensar upp den gamla fotbollsplanen i
Fur.
§ 89 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 90 Kommunala val
§ 91 Anmälningsärenden
§ 92 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 93 Resurstillskott till Socialnämnden.
§ 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
§ 95 Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015.
§ 96 Antagande för detaljplan för Pottholmen, etapp 1.
§ 97 Svar på motion Karlskrona en djurvänligare kommun.
§ 98 Tackhälsning.
___

1

3 juni 2015

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 3 juni 2015 kl 13.00-18.31

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M) kl 13.00-16.10 §§ 80-90
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Eva-Marie Malmgren (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Laila Karlsson (S) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S) kl 15.35-18.31 §§ 81-98
Mikael Hammarin (S) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Eva Strömqvist (S) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av § 96
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av §
96
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av § 96
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S) kl 15.35-18.31 §§ 81-98
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M) kl 13.00-18.10 §§ 80-95
Jan-Åke Nordin (M)
Yjvesa Mujaj (M) kl 13.00-17.20 §§ 80- del av § 95
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.00-15.35 §§ 80
Carl-Göran Svensson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD) kl 13.00-18.00 §§ 80- del av § 96
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
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Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.35 §§ 80-93
Anna Ekström (FP) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av § 96
Jan-Olof Petersson (FP) kl 13.00-18.10 §§ 80-95
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-16.10 §§ 80-90
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Björn Fries (V) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-17.55 §§ 80- del av § 96

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Håkan Eriksson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Daniel Håkansson (S) kl 13.00-15.35, §§ 80, 16.3518.31 §§ 94-98
Anna Strömqvist (S)
Marcus Degerskär (S)
Anders Persson (S) kl 13.00-15.35 §§ 80, 16.35-18.31
§§ 94-98
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M)
Tove Håkansson (SD) kl 13.00-17.05 §§ 80-del av §
94
Marcus Ottosson (V) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Göran Eklund (SD) kl 16.35-18.31 §§ 94-98
Lotta Holgersson (S) kl 16.35-18.31 §§ 94-98
Mattias Leidholm (M) kl 17.20-17.35 § 95-95
Liten Löfgren (S) kl 17.35-18.31 §§ 96-98
Robert Andersson (SD) KL 18.00-18.31 §§ 97-98
Ida Henriksson (S)
Lotta Holgersson (S) 13.00-16.35 §§ 80-93
Liten Löfgren (S)

3 juni 2015
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Robert Andersson (SD) kl 13.00-18.00 §§ 80- 96
Susanne Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD) 13.00-16.35 §§ 80-93
Pernilla Persson (C)
Tommy Andersson (MP)
Maiellen Stensmark (MP)
Daniel Håkansson (S) kl 15.35-18.01 §§ 81-98
Anders Persson (S) kl 15.35-18.01 §§ 81-98
Liten Löfgren (S) kl 13.00-17.35 §§ 80-95
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Åse Nygren (S), Emma Stjernlöf (M) §§ 80-93 och Jan
Lennartsson (M) §§ 94-98

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
måndagen den 15 juni 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 80-98
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Åse Nygren (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emma Stjernlöf (M) §§ 80-93
Justeringsledamot ………………………………………………
Jan Lennartsson (M) §§ 94-98

3 juni 2015

Tillkännagivande av protokollsjustering § 80 har den 4 juni 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

Tillkännagivande av protokollsjustering § 81-98 har den 15 juni 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kultur- och fritidsnämnden
Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

6

KS.2015.260.106

§ 80
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
I samband med att Karlskrona Hockey Klubb, KHK, kvalificerat sig för
spel i SHL kommande säsong har krav på behov av om och
tillbyggnad av hockeyarenan initierats. För att erhålla licens att spela
i elitserien finns bl.a. krav på åskådar volym, 5000 totalt varav
sittande minst 3500. Detta skall jämföras med dagens kapacitet som
är 3464 totalt respektive 2564 sittande. Vidare finns krav på
belysning och på sarg och teknik.
Utöver de formella kraven från SHL/Hockeyförbundet finns också
behov av att lösa redan kända brister rörande logistik, toaletter,
omklädningsrum, tillgänglighet för funktionsnedsatta. Vidare finns
önskemål från KHK om förbättrade möjligheter till
försäljningsaktiviteter, restaurang, loger mm.
På uppdrag av kommunledningen har drift- och serviceförvaltningen
utrett och tagit fram förslag i frågan. Uppdraget har varit att snabbt få
fram lösningsalternativ med avstämning av berördas krav under
utredningens gång. I arbetet har därför avstämningar skett b.la. med:
berörda förvaltningar som räddningstjänst, miljö- och
byggnadsförvaltningen, kultur- och fritid, kommun-ledning men också
med berörda föreningar inom ishockey, curling, konståkning samt
hockeyförbundet och SHL.
Drift- och servicenämnden beslutade vid sammanträde 2015-04-27
att bevilja projekterings- och investeringstillstånd om 75 mnkr
avseende om- och tillbyggnad av Arena Rosenholm.
Arbetet med att ta fram underlag för investeringen i arenan har
utförts i samverkan mellan drift- och serviceförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.
I den gällande investeringsplanen finns inga medel avsatta för en
utbyggnad av ishockeyarenan. Den nu kalkylerade utgiften måste
således finansieras genom att kommunfullmäktige anvisar nya
investeringsmedel.
Forts

3 juni 2015
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§ 80 forts
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
Eftersom kommunens resultatbild inte rymmer en egenfinansiering
av den ökade utgiftsnivån innebär förslaget att finansiering måste ske
via en utökad nyupplåning, men inom kommunens nuvarande
låneram om 1 000 mnkr.
Den totala investeringen beräknas uppgå till 75 mnkr vilket inkluderar
såväl fastighet som inventarier. Kvarvarande ekonomiska livslängd
på arenan uppgår till 23 år. Kommunledningsförvaltningens
bedömning är att den investering som nu görs i fastigheten ska
skrivas av på den tidsperioden.
Som en följd av investeringen kommer kommunens sammantagna
resultatpåverkande kostnader för arenan att öka. Med de uppgifter
som finns till hands just nu kan den årliga ökningen kalkyleras till 5,4
mkr. Kostnadsökningen fördelar sig med 3,4 mnkr i avskrivningar, 0,8
mnkr i ökade driftkostnader samt 1,1 mnkr i räntekostnader för
nyupplåning.
En del av de investeringar som nu görs är att hänföra till KHK´s
ökade möjligheter till försäljning. Det gäller dels två lounger, dels
utökade försäljningsytor i själva arenabyggnaden samt en
restaurangdel i den tillbyggda entredelen. Entredelen består av två
våningar, och det övre planet är helt avsett för restaurang.
Kostnaden för dessa ovan nämnda ytor anser
kommunledningsförvaltningen ska bekostas av KHK via ett särskilt
hyresavtal med kommunen. Vad avser den sistnämnda
tillbyggnaden, entrédel med en restaurangdel, så är hela den
byggnadsdelen avhängigt att det i närtid träffas ett avtal med KHK.
Alla detaljer i ett sådant hyresavtal är inte färdigdiskuterade med
KHK. Avtalstiden bedömer kommunledningsförvaltningen ska sättas
till tio år. Den slutligt avtalade hyresnivån kommer därmed att minska
kommunens nettokostnad för investeringen.
Kommundirektören föreslås få i uppdrag att förhandla fram
avtalsförslag med KHK. Avtalet ska återspegla KHK´s förbättrade
möjligheter att dra affärsmässig nytta av de utökade lokalerna.
Avtalets konstruktion föreslås bli förelagt kommunstyrelsens
arbetsutskott för godkännande.
KHK har redan i dag separata avtal med kommunen vad avser
befintliga försäljningsställen i arenan, den tillbyggda VIP-loungen
samt den tillbyggda massmediamodulen.
Forts
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§ 80 forts
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
Kommunledningsförvaltningens intention är att parterna gemensamt
säger upp dessa avtal för att sedan inlemma dessa objekt i ett
sammanhållet hyresavtal mellan kommunen och föreningen. Värdet
på dessa avtal uppgår i dag till ca 650 tkr per år.
Enligt den princip som från och med 2015 gäller vad avser anvisning
av investeringsmedel, projekteringstillstånd sam investeringstillstånd
för fastigheter sker det till den verksamhetsansvariga nämnden.
Uppdraget att i det praktiska arbetet verkställa investeringen går
sedan till drift- och servicenämnden. Vad avser den här investeringen
är kultur- och fritidsnämnden att betrakta som verksamhetsansvarig
nämnd, där av formuleringarna i beslutsförslagen 3, 5 och 7.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, § 143
beslutat för egen del
1. att uppdra åt kommundirektören att genomföra förhandlingar med
KHK avseende hyresavtal
2. att uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna
hyresavtal med KHK
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
143, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja kultur- och fritidsnämnden projekterings- samt
investeringstillstånd avseende tillbyggnad av Arena Karlskrona,
2. att tillbyggnad av entrédel i två plan inkluderande restaurangdel
endast ska genomföras om avtal med KHK finns avseende kapitaloch driftskostnader,
3. att i budget 2015 anslå 75 mnkr för investeringen till kultur- och
fritidsnämnden,
4. att finansiera investeringen genom ökad nyupplåning med 75
mnkr inom kommunens totala låneram om 1 000 mkr,
5. att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa
investeringen,
6. att uppdra åt kommunstyrelsen att i kommunstyrelsens förslag till
budget 2016, plan 2017-2018 inarbeta den ökade driftkostnaden för
drift- och servicenämnden respektive kultur- och fritidsnämnden,
samt
Forts
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§ 80 forts
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
7. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Jan Lennartsson (M), Börje Dovstad (FP), Jonas
Sandström (S), Åke Håkansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens
förslag.
Camilla Brunsberg (M), Björn Gustavsson (MP), Peter Johansson (S)
yttrar sig.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) och Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag
på kommunstyrelsens förslag
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att få
svar på och med i beslutsunderlaget; helhetsanalys; idrott, kultur och
social, hur påverkas, - den skriftliga ansökan om dispens/respit och
svaret från SHL att dispens/respit ej beviljad, - hur påverkas
närliggande verksamheter och närområde av tillbyggnad (under och
efter byggtiden) t ex följdkostander i närområdet som inte är
medräknade.
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall på Åsa Gyberg Karlssons
återremissyrkande.
Tommy Olsson (KD) yrkar att bygga arenan enligt de krav som
myndigheter och SHL ställer och inget därutöver,
Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till Tommy Olssons ändringsyrkande
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och den som vill biträda Åsa Gyberg
Karlssons återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 ja-röster och 8 nej-röster, 1 avstår och 1
frånvarande att ärendet ska avgöras i dag. Voteringsprotokoll 1.
Ordförande proposition på Tommy Olssons ändringsyrkande mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 80 forts
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet.
Därefter ställer Ordförande proposition på Yvonne Sandberg- Fries
(MP) och Sofia Bothorp (MP) avslagsyrkande mot kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Yvonne
Sandberg- Fries (MP) och Sofia Bothorp (MP) avslagsyrkande röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 62 ja-röster och 3 nej-röster, 10 avstår
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja kultur- och fritidsnämnden projekterings- samt
investeringstillstånd avseende tillbyggnad av Arena Karlskrona,
2. att tillbyggnad av entrédel i två plan inkluderande restaurangdel
endast ska genomföras om avtal med KHK finns avseende kapitaloch driftskostnader,
3. att i budget 2015 anslå 75 mnkr för investeringen till kultur- och
fritidsnämnden,
4. att finansiera investeringen genom ökad nyupplåning med 75
mnkr inom kommunens totala låneram om 1 000 mkr,
5. att uppdra åt drift- och servicenämnden att verkställa
investeringen,
6. att uppdra åt kommunstyrelsen att i kommunstyrelsens förslag till
budget 2016, plan 2017-2018 inarbeta den ökade driftkostnaden för
drift- och servicenämnden respektive kultur- och fritidsnämnden,
samt
7. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer
Sofia Bothorp (MP), Emma Stjernlöf (M), Åsa Gyberg Karlsson (V),
Markus Ottosson (V), Inga- Lill Siggelsten Blum (KD), Yvonne
Sandberg-Fries (MP), Björn Fries (V), Billy Åkerström (KD, Tommy
Olsson (KD) och Ulf Hansson (V) reserverar sig till förmån för egna
yrkande.
_____

3 juni 2015

§ 81
Muntlig frågestund.
Björn Fries (V) fråga när återremissen om tiggeri ska behandlas på
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges ordförande Rikard Jönsson (S) svarar.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

12

KS.2014.618.210

§ 82
Svar på medborgarförslag hur Hattholmen ska utvecklas.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 10-11 december 2014, § 224, av Magnus Eriksson.
Förslaget är att utveckla Hattholmen med parker lekytor, maritima
verksamheter, restauranger m.m.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 25 mars
2015 lämnat yttrande och förslag på beslut. Förvaltningen skriver att
förslaget pekar på möjligheten att inom området anlägga parker med
lekytor, maritima verksamheter, husbilsparkering, sjöbodar med
båtplatser, kallbadhus och restaurang.
Tanken är också att knyta samman Hattholmen med centrala staden
via ett trädkantat gång- och cykelstråk och att tona ner Infartsleden
till en gata med dämpad hastighet.
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats
planuppdraget att ta fram ett planprogram för Hattholmen.
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den
demokratiska planprocessen för aktuellt område och har överlämnats
för fortsatt handläggning till planavdelningen på denna förvaltning.
Det planförslag som utarbetas av förvaltningen kommer senare att
ställas ut för samråd med möjlighet för alla medborgare att lämna
ytterligare synpunkter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
145, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

13

KS. 2015.74.210

§ 83
Svar på medborgarförslag om att ta initiativet till att skapa
någon vettig användbar verksamhet för det gamla fängelset.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att
Karlskrona kommun tar initiativ till verksamhet i gamla fängelset.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 19 mars
2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att
fastigheten ägs av en privatperson som har flera olika idéer kring hur
fastigheten kan används. För Karlskrona kommun är det självfallet av
stort intresse att fastigheten ska komma att inrymma en verksamhet
som gagnar kommunen och dess invånare. Valet av verksamhet är
fastighetsägarens och vi kommer självfallet att se till att
fastighetsägaren får del av den service som Karlskrona kommun har
att erbjuda.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
146, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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KS.2014.288.870

§ 84
Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visar
världsarvet i relief.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 juni 2014, § 110, av Roland Thörnqvist.
Förslaget är att Karlskrona kommun ska beställa bronsgjutna plattor
som visar världsarvet i relief och som placeras ut vid olika
besöksplatser.
Kultur- och fritidsnämnden har vis sammanträde den 2 mars 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i
dagsläget finns det en platta gjuten i brons som berättar om
världsarvet. Den är placerad på Stortorgets norra del/
Klaipedaplatsen och finns nersänkt i den stenbelagda markytan. På
bronsplattan finns information om varför Örlogsstaden Karlskrona
utnämnts till världsarv samt en avbild av stadsplanen för
örlogsstaden. Denna platta är emellertid inte utformad i relief och kan
inte användas av personer med synnedsättning för att orientera sig.
Runtom på Trossö, i anslutning till Lyckeby kronokvarn, vid platsen
för det första varvet på Vämö, vid Skärfva herrgård mm finns s k
världsarvsskyltar som i text och bild berättar om världsarvets olika
delar.
Roland Thörnqvist föreslår att bronsplattor ska beställas och placeras
vid olika besökspunkter i huvudsak på Trossö och på
Bryggareberget. Liknande bronsplattor har i närtid framställts och
placerats i Kristianopel samt i Sölvesborg, och kostnaden för att ta
fram ett original samt att gjuta dessa uppgår till ca 100 000 kr per
skylt.
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att det är ett förslag som är
alltför kostsamt att genomföra samt att de nuvarande
världsarvsskyltarna har en liknande funktion som de föreslagna
bronsplattorna.
De nuvarande skyltarna är dock i behov av en översyn och
renovering, i vissa fall t o m en ändrad placering. I samband med en
översyn skulle skyltarna kunna uppdateras, och genom tekniska
lösningar skulle informationen kunna tillgängliggöras även för
personer med synnedsättning.
Forts
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§ 84 forts
Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visas
vårt världsarv i relief.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
147, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

3 juni 2015

Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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KS.2014.396.860

§ 85
Svar på medborgarförslag om att underlätta för unga att delta i
Karlskronas kulturliv.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Shirin Zolfreghari m. fl.
Förslaget är att Karlskrona kommun ska ska tillhandahålla en
kostnadsfri anläggning som är öppen för allmänheten där unga
konstnärer/performers kan visa upp sin konst.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 2 mars 2015, §
24 lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att
bedömningen är att det är ett bra förslag och att det kan möjliggöras
på ungdomsarenor som Porslinan eller Oden, alternativt att ingå ett
samarbete med någon av kommunens studieförbund.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
148, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
Shirin Zolfreghari berättar om sitt förslag.
Yrkande
Jonas Sandström (S), Jan-Olof Petersson (FP)yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Camilla Brunsberg (M), Sofia Bothorp (MP), Ulf Hansson (V), Tommy
Olsson (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras med
uppdrag att utifrån genomförd inventering av offentliga lokaler som
förvaltningen förfogar över, omarbeta svaret med vilka lokaler kan
erbjudas och hur de kan upplåtas.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. Forts
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§ 85 forts
Svar på medborgarförslag om att underlätta för unga att delta i
Karlskronas kulturliv.
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsberg m fl
bifallsyrkande på medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Camilla
Brunsberg m fl bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster och 26 nej-röster, 11 avstår
och 1 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 3.
kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
____
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KS.2014.342.623

§ 86
Svar på medborgarförslag om att utöka skolskjutsrana från och
till Kyrkskolan och Jändelskolan.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Linnea Söderberg. Förslaget är
att utöka skolskjutsarna från skolorna i Jämjö till att köra mellan
Klakebäck och Törnåkravägen för att skapa trygghet för barn boende
i området.
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 28 februari, § 23
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att ärendet är
känt sedan tidigare inom förvaltningen. Tidigare har nekande besked
getts kring Olsäng. Både Olsäng och Törnåkra tillhör Fågelmara
skolas upptagningsområde. Barn som bor i dessa områden erbjuds
skjuts till Fågelmara. Barn som av olika skäl väljer
Kyrkskolan/Jändelskolan erbjuds att åka med i befintligt
skolskjutssystem som finns inom Jämjö, främst då högstadieskjutsar.
Däremot trafikerar inte kommunen med dubbla skolskjutssystem i
samma område. Det är egentligen detta som förslagsställarna
önskar. För närvarande finns inte ekonomiskt utrymme eller
fordonstid för att gå medborgarförslaget till mötes.
Det finns flera gränsområden i kommunen där likande önskemål
finns. Ett bifall kring Olsäng får rättvisekonsekvenser runt andra
skolor också.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
148, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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KS.2014.549.822

§ 87
Svar på medborgarförslag om att anordna en tillfällig lokalitet
och lösning av den verksamhet som sker inom Karlskrona
varmbadhus.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 november 2014, § 202, av Roland Thörnqvist.
Förslaget är att Karlskrona kommun tar fram alternativ till
varmbadhuset under tiden som detta är stängt.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 2 mars 2015, §
23, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att
utredning pågår kring varmbadhusets tekniska status vad gäller
grundläggning och bassänger, utredningen utförs av WSP genom
drift & serviceförvaltningen. Slutgiltigt resultat är idag inte klart men
kommer att presenteras under våren 2015.
Effekterna av utredningen kan inte bedömas i nuläget.
Om och när en renovering blir aktuell kommer inte alla besökare
och hyresgäster kunna erbjudas plats. Prioritering av
verksamheterna kommer att bli nödvändig på de båda anläggningar
i Karlskrona och Rödeby.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
150, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift- och servicenämnden
Akten

20

KS.2014.191.821

§ 88
Svar på medborgarförslag om att man rensar upp den gamla
fotbollsplanen i Fur.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april, § 68, av Tommy Johansson. Förslaget är att
fotbollsplanen vid badplatsen i Fur rensas upp.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 24 februari
2014, § 37, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver
att Tommy Johansson påtalar att det är synd att den befintliga
planen ej kan nyttjas av ungdomar och sommargäster då den är
igenväxt. Vidare finns det en ideell grupp som kan hjälpa till att
möjliggöra förslaget
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
151, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Christopher Larsson (SD) och Peter Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

21

KS.2015.5.102

§ 89
Avsägelser av kommunala uppdrag
Lennart Lundgren (MP) har i en skrivelse daterad 12 maj 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i funktionsstödsnämnden.
Jonna Lengstedt (S) har i en skrivelse daterad 19 maj 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.
Ann-Helen Berggren (KD) har i en skrivelse daterad 21 maj 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Börje Dovstad (FP) har i en skrivelse daterad 2 juni 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utveckling i Karlskrona AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

3 juni 2015

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

22

KS.2015.5.102

§ 90
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Funktionsstödsnämnden
Ersättare Nils Lundqvist (MP) efter Lennart Lundgren
Kommunrevisionen
Ordförande Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Revisor Carl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot Ann Aldinge (S) efter Jonna Lengstedt
Ersättare Ann-Marie Sternulf (S) efter Ann Aldinge
Kunskapsnämnden
Ersättare Ida Larsson (S) efter Inga-Britt Karlsson
Lundeska och Danielssonska kassorna
Ersättare Peter Löfvenberg och Patrik Trydefeldt efter Hans Åkesson
och Stig Blad.
Nämndeman
Göran Eklund (SD) efter Bente Eklund
Socialnämnden
Ersättare Daniel Håkansson (S) efter Kamal Osman
Äldrenämnden
Ledamot Britt-Marie Strömqvist (KD) efter Elin Håkansson
Ersättare Agneta Persson (C) efter Julia Johansson.
Utveckling i Karlskrona AB
Ledamot Jan-Olof Petersson (FP) efter Börje Dovstad
____
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Akterna
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KS.2015.362.106
KS.2015.155.042
KS.2015.200.041
KS.2015.177.041

§ 91
Anmälningsärende
a) Inbjudan till möte på Saltö
b) DSN 150224, § 28 Årsrapport med ekonomi- och
verksamhetsuppföljning 2014 för tekniska nämnden
c) AMN 150228, § 12 internbudget arbetsmarknadsnämnden 2015.
d) SN 150323, § 59 budgetuppföljning februari 2015.
___
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Akterna
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KS.2015.324.346
KS.2015.334.331
KS.2015.335.014
KS.2015.336.870
KS.2015.337.332
KS.2015.338.339
KS.2015.339.535
KS.2015.342.822
KS.2015.343.311
KS.2015.347.869
KS.2015.355.843
KS.2015.369.821
KS.2015.370.609
KS.2015.371.315
KS.2015.372.252
KS.2015.373.861
KS.2015.375.312
KS.2015.366.840
KS.2015.386.310
KS.2015.378.809
KS.2015.384.106
KS.2015.385.860
KS.2015.389.842
KS.2015.393.214
KS.2015.394.870
KS.2015.391.510
KS.2015.396.230
KS.2015.403.332
KS.2015.404.880
KS.2015.405.821
KS.2015.410.519
KS.2015.411.514
KS.2015.415.246
KS.2015.418.022
KS.2015.433.103
KS.2015.439.312
KS.2015.422.312
KS.2015.429.214
KS.2015.430.219
KS.2015.437.005
KS.2015.438.139
§ 92
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att Karlskrona har avgiftsfri busstrafik på
lövmarknadsdagen, av Karin Lindqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra
busstorget vid Kungsplan till parkområde, av Roland Thörnqvist.
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§ 92 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tillsammans med
länstrafiken m fl gör det möjligt att ta med cykel på den lokala och
regionala busslinjetrafiken samt på tåg, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar om att ta fram
korta filmer som handlar om världsarvet ”Örlogsstaden Karlskrona”,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att kommunen tar sitt ansvar och skapa fler
lekplatser på Aspö, av Maria Lundeberg.
Medborgarförslag om att kommunen sätter upp fler papperskorgar
och hundlatriner på Aspö, av Maria Lundeberg.
Medborgarförslag om att kommunen bygger ut fibernätet på Aspö så
att alla hus får tillgång till fiberuppkoppling, av Maria Lundeberg.
Medborgarförslag om att uppsättande av badstege på bryggan vid
Bongs plan, av Sune Schön.
Medborgarförslag om att ta fram designade och välanpassade skyltar
som beskriver en kort information om gatunamnen på Björkholmen,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Sveriges marina huvudstad är Karlskrona
markeras ytterligare genom att via högtalare varje kväll i
småbåtshamnen ge signalen ”tapto”, av Bernt Wadman.
Medborgarförslag om att vattenfontänen på Borgmästarfjärden
startas denna sommar, av Christina Tegelstam Åstrand.
Medborgarförslag om att inte bygga någon ny handbolls- eller
idrottsarena på Trossö, utan att välja bättre lämpade områden, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inrättar cykelskolor för
att ungdomar ska lära sig cykla säkert och få trafikvana, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun utreder möjligheten om
flytande parkeringshus är en lösning och ett bra hållbart alternativ för
bilparkering i Karlskrona stad, av Roland Thörnqvist. Forts
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§ 92 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun undersöker
möjligheten att förvärva eller långtidshyra Bergqvistska gården för att
kunna utöka Blekinges museums expansionsbehov, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
arrangemang och aktiviteter i Wämöparken samordnas vid ett och
samma tillfälle, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg
och entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden bjuda in
Karlskronas samtliga vänorter att presentera sig och saluföra dess
inhemska lokala specialiteter, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna fram fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan och speciellt i samband med gallerian
Wachtmeisters entréer, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag att Lyckebyskolans nedlagda lokaler används till
skapandet av ett aktivitetscenter för juniorer, av Rolf Klow.
Medborgarförslag om att tillsammans med Karlskrona lampfabrik tar
fram belysning för utomhusbruk som lämpar sig för kulturmiljöer, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att införa 1700-tals vecka som kan bli
motsvarande till medeltidsveckan i Visby, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfri utbildning angående
världsarvet örlogsstaden Karlskrona för alla kommuninvånare som är
intresserade, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att införa
tidiga platsmöten på aktuella områden som står inför
detaljplaneläggning eller ändring av detaljplan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om Karlskrona kommun fortsättare att bilda och
bygga det nu aktuella kulturkvarteret Bonde mitt i centrala staden,
samt fortsätter att bibehålla och förvalta de övriga byggnaderna som
det bedrivs kulturverksamhet i, av Roland Thörnqvist.
Motion om skyltning av Kustvägen, av Carl-Göran Svensson (M)
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§ 92 Forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun utreder möjligheten att
förtöja de flytande studentbostäderna i direkt anslutning till BTH och
Campusområdet vid Gräsvik, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om barnsäkra grindar till lekplatsen i
Amiralitetsparken, av Ida Colvin
Medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter i
kvarteret Bonde, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att i utredningen om ishall och handbollshall
studera hur andra kommuner gjort, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att lätta på trafiktätheten på Trossö genom att
öppna upp tunneln under Stortorget, av Didrik Forsberg.
Medborgarförslag om att ordna parkeringsplatser för turistbussar, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att namnge en gata/plats till minne av
skeppsbyggaresläkten Sheldon, av Roland Thörnqvist.
Motion angående försök med algoritmisk schemaläggning, av Emma
Stjernlöf (M).
Medborgarförslag om att ordna fram informationsskyltar vid
utsiktsplatsen uppe på Tyska Bryggareberget, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra fler marksymboler för cykling och
gående på gång- och cykelvägar, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet vid
Fisktorget på ett säkrare sätt, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att bjuda
in till allmänna möten i samband med framtagandet av
bostadsförsörjningsprogrammet, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att inte bygga någon idrottsarena på Trossö,
av Roland Thörnqvist.
Motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal, av
Christopher Larsson (SD).
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§ 92 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen, av Christopher Larsson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
____
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§ 93
Resurstillskott till socialnämnden.
Läget på socialförvaltningens Familj- och ungdomssektion är
allvarligt och fortsätter att röra sig i en oroande riktning. Efter februari
kan vi konstatera att endast 56 procent av förhandsbedömningar och
66 procent av barnavårdsutredningarna handläggs färdigt inom
lagstadgad tid.
Det har skett en kraftig ökning av antalet orosanmälningar och därpå
inledda barnavårdsutredningar. Det i sin tur genererar ett utökat
behov av placeringar av barn i familjehem, och därmed behov av
utökad familjehemsrekrytering, samt insatser på hemmaplan.
Arbetsbelastningen ökar också på grund av bland annat ändrad
lagstiftning, utökade ansvarsområden exempelvis för våld i nära
relationer/barn som bevittnat våld, ensamkommande flyktingbarn,
handläggning och dokumentation, riktlinjer för ungdomar med
beroende.
Genom de förändringar i organisationen som beslutades i januari
2014 har Barn- och ungdomssektionen en organisatorisk plattform
för att genomföra de förändringarna som är nödvändiga. Men bristen
på socionomer är stor.
Inom socialförvaltningen finns en god bild av läget och vilka åtgärder
som behöver göras genom följande dokument/utredningar.
 Socialförvaltningens utredning i september 2014
 Lex Sarah
 ACP-utredningen
 IVOs granskning
 SKLs verksamhetsanalys
Kunskap finns om vad som behöver göras inom förvaltningen för att
säkerställa en trygg verksamhet, och de åtgärder som påbörjats inom
socialförvaltningen är rätt, vilket bl.a. bekräftas av rapporten från
IVO´s granskning.
Arbetet har emellertid bara börjat och det bedöms vara en lång väg
kvar. Det finns inget snabbt sätt att lösa situationen, utan
socialförvaltningen måste kontinuerligt arbeta med utvärderingar och
förbättringar.
Forts
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§ 93 forts
Resurstillskott till socialnämnden.
För att säkerställa kvaliteten i verksamheten, såväl i den
myndighetsutövande delen som i den frivilliga, ser förvaltningens
behov av rekrytering/ resurser under 2015 ut enligt följande
1. För att klara utredningsverksamheten behöver 16 socionomer
rekryteras. Det är svårt att rekrytera rutinerade socionomer vilket
betyder att det vid varje rekrytering behöver ges omfattande stöd åt
de nyanställda. Den bedömning som i dag kan göras är att det är
rimligt att rekryteringen kan ske i en takt av två nya medar-betare per
månad.
2. För att klara det förebyggande arbetet (fältgruppen) behöver fyra
socionomer rekryteras. Bedömningen är att det är lättare att
genomföra den här rekryteringen än rekryteringen till
utredningsverksamheten.
3. För att klara verksamheten i dagsläget är ett antal konsulter inne
och arbetar som handläggare. I socialnämndens budget finns medel
till siste juni för detta. Rekryteringarna enligt ovan kommer att
påbörjas omedelbart, men för att under upp-byggnads- och
introduktionsfasen säkerställa verksamheten behöver medel finnas
för att säkerställa fortsatt konsultmedverkan året ut.
4. Under 2015 ligger dessutom tre tjänster på familjestöd vakanta, de
behöver rekryteras efter halvårsskiftet. De medel som frigjorts genom
beslutet att vakantsätta dessa tjänster har främst använts för att
finansiera kostnader för externa placeringar av barn- och ungdomar
Socialnämndens ram föreslås bli utökad med 8,7 mnkr under 2015
för att täcka årets kostnader för ovanstående åtgärder. Samtliga
lönekostnader är beräknade på lönenivå efter
revisionsförhandlingarna 2015.
Socialnämnden tillförs hela ramutökningen för 2015 direkt. Nämnden
ska sedan månatligen till kommunstyrelsen redovisat
 Hur utvecklingsarbetet går
 Hur rekryteringarna faller ut i antal nya medarbetare
 Vilka faktiskt ökade personalkostnader som rekryteringarna har
lett till
 Hur utvecklingen av kostnaden för konsultinsatser ser ut under
året
Nämndens ökade handlingsutrymme 2015 begränsas till 8,7 mnkr. I
den mån den faktiska kostnadsbilden för de åtgärder som ska täckas
av tillskottet kan bedömas bli lägre än 8,7 mnkr ska nämnden
återredovisa ett sådant överskott.
Forts
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§ 93 forts
Resurstillskott till socialnämnden.
Finansiering 2015
Finansieringen av tillskottet till socialnämndens ram 2015 föreslås bli
finansierad genom ett ianspråktagande av prognostiserade överskott
inom
 Drift- och servicenämnden med 2,0 mnkr
 Överförmyndarnämnden med 1,0 mnkr
 Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) med 3,3 mnkr
Inga av dessa överskott är av varaktig karaktär varför nämndernas
resurser från och med 2016 i det här avseendet återställs.
Utöver ovanstående finansiering om totalt 6,3 föreslås att 2,4 mnkr
ianspråktas ur reserven för utveckling av social- och
omsorgsverksamhet. Reservens storlek uppgår för 2015 till 9,5 mnkr.
Kommunledningsförvaltningens förslag till finansiering enligt ovan har
under hand kommunicerats med berörda förvaltningschefer. Till den
delen det berör kommunledningsförvaltningen självt har
finansieringen kommunicerats kommunstyrelsens ordförande och
med berörda inom förvaltningen.
Finansiering 2016 och framåt
Helårskostnaden för åtgärderna, varvid kostnaderna för
konsultinsatser förutsätts helt upphöra från och med 2016, uppgår till
12 mnkr. I det pågående arbetet med budget och plan 2016 föreslås
att kommunstyrelsen i sitt förslag till budget tillför socialnämnden
dessa medel.
I ett första läge, innan hela bilden av hur budgetförslaget kommer att
se ut, förutsätts ökningen finansieras genom att varaktigt ta i anspråk
12 mnkr från reserven för utveckling av social- och
omsorgsverksamhet. Under 2016 uppgår den i utgångsläget till 20,5
mnkr för att sedan öka till 27,0 mnkr 2017.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
139, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för verksamhetsåret 2015 utöka socialnämndens nettoram med
8,7 mnkr,
2. att för verksamhetsåret 2015 minska drift- och servicenämndens
nettoram med 2,0 mnkr,
Forts
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§ 93 forts
Resurstillskott till socialnämnden.
3. att för verksamhetsåret 2015 minska överförmyndarnämndens
nettoram med 1,0 mnkr,
4. att för verksamhetsåret 2015 minska kommunstyrelsens nettoram
med 3,3 mnkr,
5. att för verksamhetsåret 2015 ianspråkta 2,4 mnkr ur reserven för
utveckling av social- och omsorgsverksamhet, samt
6. att uppdra till kommunstyrelsen att i sitt förslag till budget och plan
2016-2018 utöka socialnämndens nettoram med 12 mnkr
Magnus Larsson (C), Sofia Bothorp (MP), Björn Gustavsson (MP)
och Jonas Sandström (S) yttrar sig.
Ingrid Hermansson (C), Jan-Olof Petersson (FP), Peter Johansson
(S), Christopher Larsson (SD), Björn Fries (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

3 juni 2015

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

33

KS.2014.506.041

§ 94
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till +29,6 mnkr. Av
resultatet ska 10,5 mnkr avseende ökade realisationsvinster räknas
bort i den s.k. balansavstämningen. Det balansavstämda resultatet
uppgår därmed till 19,1 mnkr.
Kommunens positiva resultat, oaktat att det byggs upp av såväl
positiva som negativa komponenter, innebär att kommunen i denna
rapport bedöms ha en god ekonomisk hushållning.
Föreslagen omflyttning av resurser till socialnämnden
Rapporten innehåller effekten av den i annan ordning föreslagna
utökningen av socialnämndens resurser och hur tillskottet föreslås bli
finansierat. Jämfört med förhållandet före förslaget om
resursförstärkning till socialnämnden, innebär ramutökningen en
förväntad ökad nettokostnad om 8,7 mnkr.
Ökade reavinster
För att tillfälligt finansiera utvecklingen av stadsmarinan i år har
medel från kommunstyrelsens investeringsreserv samt budgeten för
exploateringsverksamhet tagits i anspråk. I den här rapporten
föreslås nu, vilket förutsattes när medel anvisades till stadsmarinan,
att budgeten för dessa objekt ökas upp med totalt 10,5 mnkr. Det
ökade budgeterade resultatet möts med en lika stor prognostiserad
intäkt.
Genom den ökade reavinsten återställs sedan den budgeterade
nivån på kommunstyrelsens investeringsreserv, och den kommer
därmed att uppgå till 7,7 mnkr. Samtidigt återställs
kommunstyrelsens anslag för exploateringsverksamheten med 2,8
mnkr, varvid den åter kommer att uppgå till 5 mnkr
Verksamhetens nettokostnad
Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden och
äldrenämnden erhöll alla utökade ramar 2015. I den nu upprättade
rapporten är det endast äldrenämnden som förväntas rymma
verksamheten inom anvisade ramar.
Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Innehållet i, och slutsatsen av, den nu upprättade rapporten ger
anledning att hysa fortsatt oro för kostnadsutvecklingen. Det är därför
angeläget att alla nämnder kontinuerligt och intensivt arbetar med att
styra och leda verksamheten så att givna ramar inte överskrids.
Mot denna bakgrund anser kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsen bör föreslå att kommunfullmäktige riktar ett absolut
krav på kunskapsnämnden att vidta åtgärder så att den
prognostiserade avvikelsen mot budget till fullo undviks. Samma krav
föreslår kommunledningsförvaltningen riktas mot
funktionsstödsnämnden.
Socialnämnden tillförs genom särskilt beslut resurser för att
säkerställa utredningsarbetet, resurser till familjestödjande
verksamhet, samt återetablering av fältgruppen. Tillskottet av
resurser innebär inte att den prognostiserade avvikelsen elimineras –
den kvarstår i sin helhet om -11,3 mnkr då den härrör från andra
delar av nämndens verksamheter.
Nämndens resursbehov kommer att vara föremål för särskild
prövning i det pågående budgetarbetet. Socialnämndens föreslås
därför i det här skedet inte behöva vidta några åtgärder för att
balansera ökade kostnader för externa placeringar. Det innebär att
socialnämnden föreslås få ett godkännande att överskrida anvisade
ramar med 11 mnkr. Nämnden föreslås dock få ett särskilt uppdrag
att månatligen till kommunstyrelsen rapportera utvecklingen inom
verksamheten. Lämpligt är att nämnden koordinerar sin rapportering
enligt ovan med den rapportering som nämnden ska göra med
anledning av utökningen av nämndens ramar.
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2015-03-23 bl.a. beslutat
att begära full kompensation av kommunfullmäktige för att nå en
budget i balans enligt förvaltningens prognos 2015
att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige slå larm om
förvaltningens mycket utsatta läge, för att definiera resursbehovet
från kommunfullmäktige som motsvarar socialtjänstlagen och de
politiska målen samt ge förvaltningen i uppdrag att till socialnämnden
i april 2015 redovisa förslag till åtgärder för att nå en budget i balans i
samtliga delar av förvaltningen utan att det medför
personalneddragningar samt kopplat till en risk- och
konsekvensanalys.
Mot bakgrund av att nämnden föreslås få den prognostiserade
negativa avvikelsen mot budget godkänd kan nämndens
framställning enligt första att-satsen anses som besvarad. Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Vad gäller andra att-satsen konstaterar
kommunledningsförvaltningen att nämndens resursbehov är en del i
det pågående budgetarbetet.
Arbetsmarknadsnämnden uppvisar en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med -3,2 mnkr. Här kan finnas förhållanden i
den tekniska konstruktionen av budgeten avseende förhållandet mot
främst dåvarande utbildningsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen vill därför att det förhållandet djupare
analyseras inför rapporten efter maj månad. Mot den bakgrunden
anser kommunledningsförvaltningen att nämndens negativa
avvikelse tills vidare ska godkännas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
139, beslutat för egen del
1. att socialnämndens beslut enligt nämndens § 59 – 2015 i och med
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, att-sats nr 7
nedan, är besvarad
2. att uppdra åt socialnämnden att månatligen till kommunstyrelsens
rapportera utvecklingen i verksamheten
3. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att närmare analysera
arbetsmarknadsnämndens budget med utgångspunkt i överförda
medel från dåvarande utbildningsförvaltningen
4. att i övrigt godkänna och till kommunfullmäktige överlämna
uppföljningsrapport för mars månad
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
140, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar
2. att kunskapsnämnden och funktionsstödsnämnden ska genomföra
åtgärder som nedbringar kostnadsläget till anvisade ramar
3. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad
negativ avvikelse mot budget med 3,2 mnkr
4. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 11,3 mnkr
Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
5. att öka den budgeterade nivå på reavinster med 10,5 mnkr till
totalt 13,5 mnkr
6. att öka det budgeterade resultatet för kommunen med 10,5 mnkr
till 27,5 mnkr
7. att öka kommunstyrelsens reserv för investeringar med 7,7 mnkr
8. att öka kommunstyrelsens investeringsanslag för exploateringar
med 2,8 mnkr
9. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter
mars månad
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar att
kommunfullmäktige ska avsätta 15 miljoner kronor av årets utbetalda
AFA-medel för en nödvändig sanering runt Östersjöhallen.
Chatarina Holmberg (S), Anna Ekström (FP), Björn Fries (V) yttrar
sig.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar avslag på Camilla Brunsberg (M) och Tommy Olsson (KD)
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsberg och Tommy
Olssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar,
2. att kunskapsnämnden och funktionsstödsnämnden ska genomföra
åtgärder som nedbringar kostnadsläget till anvisade ramar,
3. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad
negativ avvikelse mot budget med 3,2 mnkr,
4. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 11,3 mnkr,
Forts
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§ 94 forts
Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
5. att öka den budgeterade nivå på reavinster med 10,5 mnkr till
totalt 13,5 mnkr,
6. att öka det budgeterade resultatet för kommunen med 10,5 mnkr
till 27,5 mnkr,
7. att öka kommunstyrelsens reserv för investeringar med 7,7 mnkr,
8. att öka kommunstyrelsens investeringsanslag för exploateringar
med 2,8 mnkr, samt
9. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter
mars månad
_____
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§ 95
Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 2 mars 2015 §
17 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxor för
idrotts- och fritidsanläggningar för år 2015 enligt framlagt förslag.
Kultur- och fritidsnämnden skriver att kultur- och fritidsförvaltningen
har konstaterat att taxor för olika typer av lokaler saknas i vissa fall
och att korrigering av taxor måste ske relaterat till budget.
Förslag till taxor har därför tagits fram av förvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
141, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor för idrotts- och fritidsanläggningar enligt kultur- och
fritidsnämndens förslag.
Yrkanden
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram
förslag på höjda avgifter för barn och unga. I beredningen av taxoroch avgifter måste det tydliggöras vilken åldersgräns det är som
gäller, eftersom bidragsnormerna har justerats åldersmässigt till 7-25
år.
Christopher Larsson (SD), Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp (MP) ,
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs
återremissyrkande.
Jonas Sandström (S), Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och den som vill biträda Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar nej.
Forts

3 juni 2015

§ 95 forts
Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster och 33 nej-röster och 5
frånvarande att ärendet ska återremitteras (minoritets återremiss).
Voteringsprotokoll 4.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska återremitteras.
_____

39

3 juni 2015

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Berörda sakägare
Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunens Anslagstavla
Akten

40

KS.2008.104.210

§ 96
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 12
mars 2015 § 59 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att anta
detaljplan för Pottholmen, etapp 1, daterad 23 februari 2015
Nämnden skriver att detaljplanen för Pottholmen 1 m fl, etapp 1, har
varit föremål för allmän granskning mellan 21 november – 19
december 2014. Planområdet omfattar den västra sidan av
Pottholmen och utgör en första etapp i utvecklingen av Pottholmen
enligt planprogram från 2012. Stadsdelen är utpekat som ett
utvecklingsområde för funktionsblandning i översiktsplanen från
2010.
Pottholmen, etapp 1, föreslås få blandade funktioner så som cirka
440 bostäder, kontor, handel och service i huvudsak i 4-7 våningar.
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en
förtätning av centrala Karlskrona med en ny funktionsblandad
stadsdel med ett integrerat miljöanpassat byggande och hållbar
utveckling med en hög ambitionsnivå.
Till detaljplanen finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ett
hållbarhetsprogram som säkerställer hållbarhetsaspekterna för den
nya stadsdelen och ett gestaltningsprogram som ska vara
vägledande för gestaltning och utformning.
Till detaljplanen finns även ett antal utredningar så som miljöteknisk
undersökning, trafiksimulering, bullerberäkning, riskbedömning för
farligt gods, geoteknik, vibrationer, arkeologisk utredning,
dagvattenutredning och luftkvalitet m.m.
Detaljplanen har sedan granskningen ändrats på nedanstående
punkter:
 Utredningen riskbedömning för farligt gods har kompletterats med
farligt gods på järnvägen.
 Utredning miljöteknisk undersökning har kompletterats med en PM
med mätbara åtgärdsmål.
Forts
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§ 96 forts
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1
 Hållbarhetsprogrammet har kompletterats med en utredning om
grönytefaktor.
 Planbestämmelse har tillkommit om att nytillkommande
bebyggelse ska uppföras radonsäkert.
 Planbestämmelse har tillkommit om att tekniska anläggningar ska
översvämningsskyddas.
 Planbestämmelse om villkor för lov har tillkommit – Bygglov för
inte ges förrän skyddsåtgärder genomförts för att motverka ras,
skred, översvämning och erosion.
 Byggnad 34:a inom Strandgården, har kompletterats med
planbestämmelsen rivningsförbud och utökad lovplikt för fasadmaterial, fönster, ytterdörrar samt byte av takmaterial.
 Kvarter 3 har kompletterats med planbestämmelse D- vård för att
möjliggöra ett omvårdnadsboende.
 Kvarter 6 har kompletterats med plan bestämmelse S1- förskola.
 Kvarter 7 har justerats så att området omfattas av kvartersmark
med planbestämmelse T- trafik istället för allmän plats markbusstorg. E-området (transformatorstation) inom kvarterat har utgått
då det inryms i ändamålet T, trafik.
 Byggrätten för byggnaden resecentrum, i spårområdets
förlängning, har minskats 3 meter i norr för att möjliggöra passage för
fotgängare under hela dygnet.
 Den tredimensionella fastighetsindelningen har justerats så att
hela ytan i våning 1-4 har planbestämmelsen PC, parkering och
centrumändamål.
 Vidareutveckling och komplettering med mindre textjusteringar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
142, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Pottholmen 1 m.fl, etapp 1, daterad 23
februari 2015.
Sofia Bothorp (MP), Carl-Görans Svensson (M), Jan Lennartsson
(M), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (FP), Christopher Larsson
(SD) och Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

3 juni 2015

Kommunledningsförvaltningen
Akten

42

KS.2015.95.480

§ 97
Svar på motion Karlskrona en djurvänligare kommun.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 13 februari
2015, § 3, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att allt kött som
köps in till kommunens kök ska som minimum krav minst följa de
lagar som vi har i Sverige
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 4 mars
2015, lämnat yttrande och förslag till beslut. förvaltningen skriver att
upphandlingsavdelningen upphandlar allt kött till Karlskrona kommun
i enlighet med de krav lagstiftningen tillåter. Därav följer bla att vi inte
kan välja att köpa en vara från ett visst land, om varan uppfyller
ställda lagkrav.
Upphandlingsavdelningen säkerställer kraven genom att kravställa i
enlighet med Miljöstyrningsrådets riktlinjer.
Sverigedemokraterna belyser speciellt kyckling. I redovisning anges
de krav som tillåts att ställa och som kommunen har ställt i senaste
upphandlingen av livsmedel avseende kyckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 maj 2015, §
144, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall till motionen
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Björn Nurhadi bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts

3 juni 2015
§ 97 forts
Svar på motion Karlskrona en djurvänligare kommun.
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Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Björn T
Nurhadi bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 46 ja-röster och 11 nej-röster och 18
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 5.
Reservationer
Camilla Karlman (SD), Robert Andersson (SD), Martin Henriksson
(SD), Pernilla Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD), Susanne
Cederholm (SD), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Björn Nurhadi (SD)Paul Cederholm (SD), Göran Eklund (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
____

3 juni 2015

§ 98
Avtackning pension
Ordförande Rikard Jönsson (S) tackar kommundirektören Ingrid
Augustinsson Swennergren för gott samarbete under alla år.
____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
16 – 17 juni 2015

§ 99

Presentation av ny kommundirektör

§ 100

Svar på medborgarförslag hur Hattholmen utvecklas

§ 101

Svar på medborgarförslag att ta fram en handlingsplan mot tiggeri

§ 102

Svar på medborgarförslag om att göra en konsekvensbeskrivning av flytt
av brandstationen/räddningskåren, Pottholmen

§ 103

Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/kv Muddret som
basstation för Kustbevakningen m.fl

§ 104

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
flytta verksamheterna i Östersjöhallen respektive idrottshallen till det s k
Arenaområdet på Rosenholm

§ 105

Svar på medborgarförslag om att bygga ny ishall på Rosenholm

§ 106

Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation som att
vara en av Sveriges mest soliga stad och kommun

§ 107

Svar på medborgarförslag om att förvärva fastigheter i kvarteret Bonde

§ 108

Svar på medborgarförslag om att ställa in nyårsfyrverkeri

§ 109

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 110

Folkhälsorådet i Karlskrona kommun

§ 111

Anmälningsärenden

§ 112

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 113

Inkomna interpellationer

§ 114

Kommunala val

§ 115

Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet.

§ 116

Årsredovisning år 2014 för Karlskrona kommun

§ 117

Rapport avseende finansverksamhet första tertialet 2015

§ 118

Förslag till kommungemensam värdegrund

§ 119

Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn

§ 120

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Blekinge

Sign

Sign

Sign
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§ 121

Godkännande av revisionsberättelse 2014 för Kommunsamverkan Cura
Individutveckling

§ 122

Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2014

§ 123

Förslag till ny arena för handboll m.m.

§ 124

Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning

§ 125

Budget 2016 och planer 2017 – 2018 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 126

Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar
och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad

§ 127

Ordförandes sommarhälsning
_________

Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

3

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
tisdagen den 16 juni 2015 klockan 08.30 – 17.00
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 -13.30
Onsdagen den 17 juni 2015 klockan 08.30 – 21.20
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 -13.30,17.00-18.00
Närvarande den 16 juni 2015
Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
Ålderman

Rikard Jönsson (S) jäv del av § 115
Maria Persson (C) jäv del av § 115, jäv § 120
Jörgen Johansson (C) del av § 115
Patrik Hansson (S) jäv del av § 115, jäv § 122
Linda Ekström (S) kl 11.00-17.00 del av §§ 115, 116-125
Peter Johansson (S) jäv del av § 115
Eva-Marie Malmgren (S) jäv del av § 115, jäv § 120
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 08.30-14.05 §§ 99-120, jäv del
av § 115
Patrik Andersson (S) jäv del av § 115
Helene Gustafsson (S) jäv del av § 115
Hind Abdul-Wahab (S) jäv del av § 115
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) jäv del av § 115
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S) jäv del av § 115, jäv § 122
Mikael Hammarin (S) jäv del av § 115
Thomas Karlsson (S) jäv del av § 115
Lisbeth Bengtsson (S) jäv del av § 115, jäv § 120
Åke Håkansson (S) kl 08.30-12.00 §§ 99- del av §§ 119, jäv
del av § 115
Åse Nygren (S) jäv del av § 115
Jan-Anders Lindfors (S) jäv del av § 115
Eva-Lotta Altvall (S) jäv del av § 115
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S) jäv del av § 115
Fredrik Wallin (S) kl 13.45-17.00 §§ 120-del av 125, jäv §
121
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M) jäv del av § 115, jäv § 122
Jan-Åke Nordin (M) jäv del av § 115
Lars-Göran Forss (M) jäv del av § 115
Emina Cejvan (M) jäv del av § 115
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Sign
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Emma Stjernlöf (M) jäv del av § 115, jäv § 120, jäv § 122
Anders Ovander (M) jäv del av § 115
Jan Lennartsson (M) jäv del av § 115
Emma Swahn Nilsson (M) jäv del av § 115, jäv § 122
Carl-Göran Svensson (M) jäv del av § 115
Anna Ottosson (M) jäv del av § 115, jäv § 122
Sophia Ahlin (M) jäv del av § 115
Camilla Karlman (SD) jäv del av § 115
Martin Henriksson (SD) jäv del av § 115
Pernilla Cederholm (SD) jäv del av § 115
Ove Uppgren (SD) jäv del av § 115
Christopher Larsson (SD) jäv del av § 115, jäv § 122
Björn Nurhadi (SD) jäv del av § 115
Paul Cederholm (SD) jäv del av § 115
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP) jäv del av § 115, jäv § 122
Jan-Olof Petersson (FP) kl 13.45- 17.00 §§ 120- del av 125
Börje Dovstad (FP) jäv del av § 115
Magnus Larsson (C) jäv del av § 115, jäv § 122
Jörgen Johansson (C) jäv del av § 115
Ingrid Hermansson (C) jäv del av § 115
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) kl 13.45-17.00 §§ 120- del av
§ 125
Ingmarie Söderblom (MP) jäv del av § 115
Sofia Bothorp (MP) kl 10.10- 17.00 §§ 115-del av § 125 , jäv
§ 122
Björn Gustavsson (MP) jäv del av § 115, jäv § 121
Johan Eriksson (V) jäv del av § 115
Ulf Hansson (V) jäv del av § 115
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) jäv del av § 115
Billy Åkerström (KD) jäv del av § 115
Ann-Louise Trulsson (KD) kl 13.45-17.00 §§ 120- del av §
125
Tjänstgörande ersättare

Sign

Sign

Marianne Nordin (M) jäv del av § 115
Ida Henriksson (S) kl 08.30-11.00, 14.05-17.00 §§ 99- del
av § 115, 121-del av §§ 125
Håkan Eriksson (S) jäv del av § 115
Kerstin Ekberg Söderbom (S) jäv del av § 115
Stefan Andersson (S)
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S) kl 08.30-13.45 §§ 99-119, 121, jäv del
av § 115
Morgan Kullberg (M) jäv del av § 115
Birgitta Gamelius (M) jäv del av § 115
Sign
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Charlotta Sahlin (M) jäv del av § 115
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
Mikael Augustsson (FP) kl 08.30-13.45 §§ 99-119, 121-122
Gunilla Ekelöf (FP) jäv del av § 115, jäv § 121
Maiellen Stensmark (MP) kl 08.30-10.10 §§ 99-119, 121122
Inga Lill Siggelsten-Blum (KD) kl 08.30-14.30 §§ 99-124, jäv
del av § 115
Tajma Sisic (S) kl 13.45-17.00 §§ 120-del av § 125
Gerd Sjögren (M) del av § 115, 122
Claes- Urban Persson (S) del av § 115, 122
Mats Fagerlund (S) del av § 115
Robert Andersson (SD) del av § 115, 122
Marcus Degerskär (S) del av § 115
Pernilla Persson (C) del av § 115
Fredrik Karlsson (C) del av § 115, 122
Närvarande ersättare

Tajma Sisic (S) kl 10.45-12.00
Mats Fagerlund (S)
Ida Henriksson (S) kl 11.00-14.05
Marcus Degerskär (S)
Claes- Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M)
Robert Andersson (SD)
Mikael Augustsson (FP) kl 13.45-17.00
Anders Persson (S) kl 13.45-17.00
Maiellen Stensmark (MP)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)

Närvarande den 17 juni 2015
Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S) kl
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S) kl 08.30-13.40 del av §§ 125
Laila Karlsson (S)
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Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S) kl 08.30-15.30 del av §§ 125
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 08.30-13.40 del av §§ 125
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 08.30-20.10 del av §§ 125
Anders Ovander (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 08.30-17.00 del av §§ 125
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD) kl 08.30-14.50 del av §§ 125
Ove Uppgren (SD) kl 08.30-14.30 del av §§ 125
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP) kl
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 08.30-13.40 del av §§ 125
Ingrid Hermansson (C) kl13.45-21.20 del av §§ 125
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP) kl 08.30-15.30 del av §§ 125
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V) kl 08.30-15.00 del av §§ 125
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Sign
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Billy Åkerström (KD)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Tjänstemän
Nämndsekreterare
Kanslichef

Sign

Marianne Nordin (M)
Ida Henriksson (S) kl 08.30-11.05 del av §§ 125
Håkan Eriksson (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S) kl
Tajma Sisic (S)
Stefan Andersson (S) kl 08.30-11.05, kl 11.05-13.40 del av
§§ 125
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Charlotta Sahlin (M) kl 13.40-21.20 del av §§ 125,126 -127
Gerd Sjögren (M)
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD) kl 15.30-21.20 del av §§ 125,
Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-14.55 del av §§ 125
Pernilla Persson (C)
Harry Rson Svensson (KD) kl 11.05-21.20 del av §§ 125,
126-127
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.30- 21.20, del av §§
125, 126-127
Robert Andersson (SD) kl 15.30-21.20 del av §§ 125, 126127
Mikael Augustsson (FP) kl 14.55-21.20, del av 125, 126-127
Maiellen Stensmark (MP) kl 15.30-21.20, del av §§ 125,
126-127
Mats Fagerlund (S) kl 15.30-21.20, del av §§ 125,126-127
Ida Henriksson (S) kl 11.05-21.20
Anders Persson (S)
Stefan Andersson (S) kl 11.05-21.20
Mats Fagerlund (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes-Urban Persson (S)
Robert Andersson (SD)
Göran Eklund (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Mikael Augustsson (FP)
Maiellen Stensmark (MP)

Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark
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Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Roland Andréasson (S), Anders Ovander (M),
Eva-Lotta Altvall (S), Emma Swahn Nilsson (M)

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 99-127
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rickard Jönsson (S) jäv del av §§ 115

Ålderman

…………………………………
Jörgen Johansson (C) del av §§ 115

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan –Anders Lindfors (S) jäv del av §§ 115
Justeringsledamot ………………………………………………
Anders Ovander (M) jäv del av §§ 115
Justeringsledamot …………………………………………………….
Emma Swahn Nilsson (M) del av §§ 115
Justeringsledamot ………………………………………………
Eva-Lotta Altvall (S) del av §§ 115
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 juni 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 99
Presentation
Den nya kommundirektören Carl-Martin Lanér presenterade sig.
_________
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KS 2014.618.210

§ 100
Svar på medborgarförslag hur Hattholmen utvecklas
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 10-11 december 2014, § 224, av Magnus Eriksson. Förslaget
visar idéer hur Hattholmen kan utvecklas.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse, upprättad den 10 mars
2015, lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att
förslaget pekar på möjligheten att inom området anlägga parker med
lekytor, maritima verksamheter, husbilparkering, sjöbodar med
båtplatser, kallbadhus och restaurang.
Tanken är också att knyta samman Hattholmen med centrala staden
via ett trädkantat gång- och cykelstråk och att tona ner infartsleden
till en gata med dämpad hastighet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats
planuppdraget att ta fram ett planprogram för Hattholmen.
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den
demokratiska planprocessen för aktuellt område. Det planförslag
som utarbetas av förvaltningen kommer att ställas ut för samråd med
möjligheter för alla medborgare att lämna ytterligare synpunkter.
Kommunfullmäktige ordförande beslutar
att ärendet utgår eftersom beslut fattades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 3 juni 2015, § 82.
_________
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Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2014.151.709

§ 101
Svar på medborgarförslag om tiggeri
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 juni 2014, § 51, av Roland Törnqvist. Förslaget är att ta fram en
handlingsplan mot tiggeri.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den 8 maj
2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att
socialnämnden lämnade vid sammanträde den 25 augusti 2014, § 103,
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget behandlades av kommunfullmäktige den 29 januari 2015.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslaget för en kartläggning och behovsbedömning, samt utifrån den kunskapen återkomma
till kommunfullmäktige med en eventuell åtgärdsstrategi.
Socialnämnden har genomfört en kartläggning av situationen för tiggare i
Karlskrona och har på nytt behandlat ärendet vid sammanträde den
23 mars 2015, § 57. Nämnden har lämnat ett yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 180,
beslutat för egen del
att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för samarbete med kommuner i Rumänien.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna socialnämndens redovisning och kartläggning av
situationen för tiggare i Karlskrona, samt
2. att medborgarförslag därmed skall anses besvarat. Forts
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§ 101 forts
Svar på medborgarförslag om tiggeri
Yrkande
Björn Fries (V) yrkar att ansöka från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
för att skyndsamt i samarbete med kyrko- och frivilliga organisationer
utveckla trygga boendemöjligheter för utsatta EU-migranter som vistas i
Karlskrona.
Christopher Larsson (SD), Ingrid Hermansson (C) och Birgitta Gamelius
(M) yttrar sig.
Propositions och förslag
Ordförande ställer proposition på Björn Fries tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Björn Fries
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 15 ja-röster och 57 nej-röster, 1 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkandet. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna socialnämndens redovisning och kartläggning av
situationen för tiggare i Karlskrona, samt
2. att medborgarförslag därmed skall anses besvarat.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.202.170

§ 102
Svar på medborgarförslag om at göra en konsekvensbeskrivning av
flytt av brandstationen/räddningskåren, Pottholmen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att det görs en
konsekvensbeskrivning över flytten av brandstation/räddningstjänst.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Roland
Thörnqvist har inlämnat ett medbogarförslag med önskemål om att
flyttningen av brandstationen/räddningskåren från Pottholmen ska
konsekvensbeskrivas. Förslagsställaren anser att effekterna på Trossö och
stadsdelarna söder om brohålan vad gäller möjligheterna till livräddande
insatser och insatser för skydd av den unika kulturmiljön måste utredas
innan förslaget till detaljplan för Pottholmen antages av kommunfullmäktige
och vinner laga kraft.
Räddningstjänsten genomförde 2001 en Brandstationsutredning som bland
annat omfattade analys av körtider, risk- och skyddsvärda objekt samt vilka
dimensionerande olyckor som skall beaktas vid lokalisering av en ny
brandstation. Resultatet pekade ut Stadsträdgården som förstahandsalternativ och Oskarsvärn som andrahandsalternativ för en lokalisering.
Stadsträdgården har därefter utvecklats till ett externhandelsläge och är
därför inte längre aktuellt. Kommunstyrelsen beslut därför 2015-03-31 att
den nya brandstationen skall placeras på Oskarsvärn.
Uppdraget att detaljplanelägga Pottholmen baseras på förutsättningen att
brandstationen flyttas i enlighet med ovanstående utredning. Det kan
noteras att Länsstyrelsen under hela planprocessen inte har ifrågasatt
flyttningen av brandstationen till en lokalisering vid Oskarsvärn.
Insatstiderna kommer att förlängas för stadsdelarna innanför brohålan med
cirka tre minuter men kommer att förkortas motsvarande för stadsdelar
som ligger norr om Sunna kanal.
Forts
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§ 102 forts
Svar på medborgarförslag om at göra en konsekvensbeskrivning av
flytt av brandstationen/räddningskåren, Pottholmen
Oavsett Räddningstjänstens lokalisering så är egenskyddet för varje
fastighet den viktigaste och primära förebyggande insatsen. Varje
fastighetsägare har ett ansvar att upprätthålla ett lämpligt brandskydd.
Räddningstjänsten är en kompletterande resurs till detta egenansvar.
Räddningstjänsten arbetar därtill med förebyggande information och
utbildning och medverkar vid besiktningar för att minska risker och för att
verka skadeförebyggande i verksamheter och byggnader.
Skyddsbehovet för världsarvsobjekten har särskilt lyfts till Världsarvsrådet
där samtliga fastighetsägare tillsammans med kommun och länsstyrelse
samverkar i dessa och andra frågor av betydelse.
Frågan får anses tillräckligt utredd och processad genom hela
planläggningen för Pottholmens utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.169.210

§ 103
Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/kv Muddret
som basstation för Kustbevakningen m.fl.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att Hattholmen/kv
Muddret planläggs för Kustbevakningen, Sjöräddningen, Lots och
Räddningskårens havs- och vattenverksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
förslagsställaren pekar på att området har en god befintlig infrastruktur och
har goda förutsättningar att samla nämnda verksamheter på ett och
samma geografiska område med goda samordningsförutsättningar.
Tillräckliga markytor finns för att rymma allt som krävs för de olika
verksamheterna.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats planuppdraget att
ta fram ett planprogram för Hattholmen. I Översiktsplan 2030 pekas
inriktningen ut för området med en ambition att skapa en stadsmässig grön
stadsdel som är funktionsblandad med ett önskvärt inslag av bostäder och
rekreationsytor.
I sammanhanget kan också nämnas att Kustbevakningen i samverkan
med Försvarsmakten sedan en tid planerar för att bereda plats för Kustbevakningens fartyg och förråd på Marinbasens område.
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den
demokratiska planprocessen för aktuellt område och har överlämnats för
fortsatt handläggning till planavdelningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det planförslag som utarbetas av förvaltningen kommer
senare ställas ut för samråd med möjlighet för alla medborgare att lämna
ytterligare synpunkter.
Forts
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§ 103 forts
Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/kv Muddret
som basstation för Kustbevakningen m.fl.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 183,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.179.800

§ 104
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut
om att flytta verksamheterna i Östersjöhallen respektive
Idrottshallen till det s k Arenaområdet i Rosenholm
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att flytta
verksamheterna från Östersjöhallen och Idrottshallen till Arenaområdet, Rosenholm, för att samla all sport och idrottsutövning på
samma ställe.
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått uppdrag
att utreda placering av framtida idrottshallar som ska jämföras med
nuvarande eller som ska ersätta nuvarande Östersjöhall och
Idrottshall. En arbetsgrupp utreder nu detta med tillägget att en
framtida hall ska vara sådan att den fyller kraven för at spela elithandboll.
I utredningen måste också hänsyn tas till att hallarna används dagtid
av de skolor som finns på Trossö. Behovet av hallar för skolidrott
kommer också att öka när brandstationens gymnastiksal på
Pottholmen rivs.
Arbetsgruppen kommer att bereda frågan under våren och
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer sannolikt att fatta
beslut innan sommaren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 184,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.205.821

§ 105
Svar på medborgarförslag om att bygga ny ishall på Rosenholm
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att en ny
ishall byggs på Rosenholm och att den gamla ishallen byggs om till
handbollsarena.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den
8 april 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver
att förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att
bygga en ny ishall på Rosenholms arenaområde. När sedan den nya
ishallen är klar, byggs den nuvarande ishallen om till en handbollsoch multiarena. Förslagsställaren menar att det är hållbar utveckling
att fortsätta utveckla Rosenholmsområdet. Vad gäller finansieringen
ska Karlskrona kommun stå för en del och klubbarna tillsammans
med näringslivet för resten.
Inom Karlskrona kommun pågår ett arbete med att utreda hur våra
hanbolls- och ishockeyhallar ska se ut och var det ska ligga.
Rosenholmsområdet är ett av de ställen som vi funderar över. Även
finansieringen bereds. Förslag om både handbolls- och ishockeyhall
skall beslutas av kommunfullmäktige innan sommaren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.98.840

§ 106
Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation
som att vara en av Sveriges mest soliga stad och kommun
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnvist. Förslaget är att
Karlskrona kommun fattar beslut om att ta tillvara vår unika situation
att vara en av Sveriges soligaste städer.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den
7 mars 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att förslagsställaren menar att Karlskrona kommun ska fatta
beslut om att lyfta fram vår unika situation som at vara en av Sverige
mest soliga stad och kommun. Denna förutsättning, tillsammans med
vår skärgård, bör lyftas fram och marknadsföras. Vidare anser
förslagsställaren att det bör tas fram strategier för att ta tillvara
solenergin.
I kommunens turistverksamhet och marknadsföring inom det
kommunala bolaget, Utveckling i Karlskrona AB, används flitigt solen
marknadsföringen av staden och kommunen. Ett tidigare medborgarförslag ledde till att kommunen investerade i en solmätare. Det
visade sig snart att vår stad och kommun var en av landets soligaste
platser. När det gäller skärgården så är den kommunens unika profilbärare. Uttrycket ”Karlskrona. Mitt i Skärgården” finns med i all
profilering från bolagets sida. Detta ger vid handen att såväl sol som
skärgård är säkerställd i kommunikationen och marknadsföringen.
När det gäller att ta tillvara solenergin så har kommunens
fastighetsavdelning liksom Karlskronahem AB och Affärsverken
Karlskrona AB låtit uppföra solceller och solfångare på olika
byggnader. Vidare har Affärsverken AB projekterat och undersökt
möjligheterna att placera en solcellspark i kommunen. Vidare sker
över tiden samverkan med Energikontor Sydost för att inhämta
kunskap om solenergi.
Forts
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§ 106 forts
Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation
som att vara en av Sveriges mest soliga stad och kommun
Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har tagit fram
riktlinjer/policy för att underlätta för den enskilde att montera solceller
inom sin fastighet.
Vidare har kommunens energirådgivning möjlighet att ge råd till
enskilda intressenter i denna fråga. Detta innebär att Karlskrona
kommun redan nu arbetar aktivt med frågor rörande solenergi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2014.464.252

§ 107
Svar på medborgarförslag om att förvärva fastigheter i
kvarteret Bonde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att förvärva de fastigheter som Stadsförsamlingen i
Karlskrona avser att avyttra i kvarteret Bonde 8 och därmed låta ett nytt
planerat ”kulturhus” byta form och plats och möjliggöra skapandet av ett
kulturkvarter i kvarteret Bonde.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 29 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att den 3 mars
2015 godkände kommunstyrelsen ”slutrapport 2014” från styrgruppen för
nytt kulturhus i Karlskrona. I samband med det fick kommundirektören
uppdraget att utreda om det är möjligt att skapa ett kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde. Att utreda förutsättningarna att förvärva Stadsförsamlingens fastigheter i kvarteret Bonde 8 ingår som en del av
uppdraget. Redovisningen av uppdraget kommer att ske i samband med
vårens budgetberedningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 187,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2014.647.843

§ 108
Svar på medborgarförslag om att ställa in nyårsfyrverkeriet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att ställa in kommande nyårsfyrverkeri på
Stakholmen och använda pengarna till annat.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun har sedan 90-talet anordnat ett officiellt nyårsfyrverkeri. Syftet till
detta är starkt kopplat till säkerhetsaspekten. Det sker tyvärr ofta olyckor i
samband med avfyrandet av fyrverkerier. Genom att erbjuda ett
kontrollerat avfyrande av utbildade pyrotekniker från en avspärrad plats tar
kommunen sitt ansvar för att bidra till att minska risken för personskador.
Genom att samla fyrverkerierna till en plats och under en begränsad
tidpunkt kan även störningarna på miljön minskas.
Mervärdet är även att Karlskrona kommuns invånare och besökare erbjuds
möjlighet till en gemensam upplevelse i Upplevelsernas Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 109
Avsägelser av kommunala uppdrag
Reine Svensson (V) har i en skrivelse daterad 16 juni 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
________
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Folkhälsorådet
Kommunledningsförvaltningen
Landstinget Blekinge
Länsstyrelsen Blekinge
Region Blekinge
Akten

KS 2011.417.440

§ 110
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen ansvarar sedan 1 januari 2013 för folkhälsofrågorna
vilket beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2012.
Då beslutades också att kommunfullmäktige fortsättningsvis ska utse
Karlskrona kommuns ledamöter i Folkhälsorådet för aktuell mandatperiod.
Sammansättningen i Folkhälsorådet har varit tre ordinarie ledamöter och
tre ersättare från kommunen och motsvarande antal från landstinget.
Kommunen har haft ordförandeposten och landstinget vice ordförandeposten.
Under 2014 har en länsgemensam folkhälsopolicy tagits fram. Det har
gjorts i samverkan mellan länets fem kommuner. Landstinget Blekinge,
Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge. Samtliga parter har också
antagit policyn.
I den gemensamma folkhälsopolicyn finns rollerna beskrivna. Landstinget
har ansvaret att driva det strategiska övergripande folkhälsoarbetet i länet,
samordna insatser och att föra in ett folkhälsoperspektiv i det regionala
utvecklingsarbetet.
Den politiska samordningen i länet innebär att en gång om året samlas de
ledande politikerna till ett möte. Med ledande politiker avses regionråd,
landstingsråd, kommunalråd och ledande oppositionspolitiker. På mötet
deltar även kommun- och förvaltningschefer samt tjänstepersoner som
arbetar inom folkhälsoområdet.
Landstingsfullmäktige har med anledning av folkhälsopolicyn också
beslutat att inte utse representanter till kommunernas folkhälsoråd. Det
innebär att Karlskrona kommun får bilda ett folkhälsoråd i en ny
konstellation med kommunpolitiker. Kommunens ledningsgrupp fortsätter
att vara styrgrupp för folkhälsofrågor.
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§ 110 forts
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun
Folkhälsorådet i Karlskrona ska fortsättningsvis bestå av sju ledamöter,
inga ersättare. Ansvarigt kommunalråd för folkhälsofrågorna utses till
ordförande. Ledamöterna till folkhälsorådet utses av kommunfullmäktige.
Kommunens ledningsgrupp är styrgrupp för folkhälsoarbetet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun ska bilda ett lokalt folkhälsoråd,
2. att det nya folkhälsorådet ska bestå av sju ledamöter som utses av
kommunfullmäktige,
3. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp, samt
4. att tidigare beslut som rör folkhälsorådets sammansättning upphör
(protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012 § 63).
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att en av folkhälsorådets sju ledamöter utses till
vice ordförande i rådet.
Björn Gustavsson (MP) yrkar att folkhälsorådets sammanställning ser till
att möjliggöra för att samtliga partier att vara representerade i
folkhälsorådet.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på Björn Gustavssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 2
mot Björn Gustavssons ändringsyrkande av attsatsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på attsats 2.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag på attsats 2 röstar ja och den som vill bifalla
Björns Gustavsson förslag på attsats 2 röstar nej. Forts
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§ 110 forts
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun
Fullmäktige beslutar med 61 ja-röster och 11 nej-röster, 1 avstår och 2
frånvarande att bifalla kommunstyrelsens förslag på attsats 2.
Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till
attsats 2 mot Börje Dovstads ändringsyrkande på attsats 2 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Börje Dovstads förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun ska bilda ett lokalt folkhälsoråd,
2. att det nya folkhälsorådet ska bestå av sju ledamöter och att en av de
sju ledamöterna utses till vice ordförande i rådet och att samtliga utses av
kommunfullmäktige,
3. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp, samt
4. att tidigare beslut som rör folkhälsorådets sammansättning upphör
(protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012 § 63).
_________
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Akterna

KS 2014.577.214
KS 2014.042.013
KS 2015.177.041

§ 111
Anmälningsärenden
a) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-06, § 106,
detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Karlskrona kommun.
b) Socialnämnden 2015-05-18, § 94, budgetuppföljning per 30 april
2015.
c) Socialnämnden 2015-05-18, § 95, besparingsförslag
_________
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Akterna

KS.2015.441.821
KS.2015.442.100
KS.2015.451.861
KS.2015.452.106
KS.2015.453.315
KS.2015.454.879
KS.2015.457.861
KS.2015.459.879

§ 112
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på remiss, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att redovisa att beslutsunderlag angående beslutet
att bygga om/till ishallen Arena Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att införa nationaldagsfirande med
nationaldagsparaden på Stortorget, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att under sommaren bygga upp den mindre kopian
av saluhallen på Fisktorget, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna parkeringsplatser för bussar vid Stortorget,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna guider för cykelturister, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att samband med Lövmarkanden förbereda firandet
av midsommarafton med att löva midsommarstången, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun under sommaren gör
satsningar på cykelkampanjer, av Roland Thörnqvist.
Komunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
________
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Aktern

KS. 2015.450.03

§ 113
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
Kommunfullmäktiges 29 september.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
om sysselsättningsfasen på Bubbetorps gård, av ledamot Emina Cejvan
(M).
__________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 114
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Folkhälsorådet
Ordförande Börje Dovstad (FP)
Vice ordförande Sophia Ahlin (M)
Ledamot Linda Ekström (S)
Jonas Sandström (S)
Lars Karlsson (C)
Sigrid Johansson (M)
Björn Nurhadi (SD)
Äldrenämnden
Ersättare Ann Nilsson (KD) efter Britt-Marie Strömqvist.
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2013.233.041

§ 115
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Vice ordförande i revisionen Mats Nilsson (S) och Thomas Almqvist från
EY redovisar revisionsberättelsen för år 2014.
Mats Nilsson (S), Sven-Otto Ullnér (M), Lars-Erik Johansson (SD),
Bernt Runesson (C) och Pål Wetterling (M) från revisionen har med
skrivelse den 23 april 2015 lämnat revisionsberättelse för år 2014.
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag.
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till
kommunfullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt
kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionernas påpekanden
Revisorerna ställer sig kritiska till socialnämndens hantering av
verksamheten under 2014.
Under årets har det uppmärksammats väsentliga brister i processer
som har stor betydelse för enskilda medborgares livssituation.
Bristerna bedöms vara särskilt allvarliga eftersom det rör vård av
barn, ungdomar och familjerätt.
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionen kommer att följa upp verkställigheten av de åtgärder som
nämnden har tagit fram beaktat de brister som har
uppmärksammats.
Revisorerna noterar med oro att handikappnämndens underskott
överstider det av fullmäktiges godkända överdraget.
Vidare anser revisorerna att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
nämnderna kan utvecklas.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i
Karlskrona kommun i allt väsentligt har bedrivet verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentlighet är
rättvisande.
Revisorerna bedömer att socialnämndens interna kontroll inte har
varit tillräcklig. Vi bedömer att styrelsens och övriga nämnders
interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är
förenligt med de finansiella målen som fullmäktige uppställt. Inga av
de finansiella målen för 2014 är uppnådda. För fullmäktiges
verksamhetsmål har kommunstyrelsen inte gjort någon samlad
bedömning av måluppfyllelsen vilket medför att vi inte kan göra
någon bedömning av densamma.
Revisorernas uttalanden
Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning,
ledning, uppföljning och kontroll.
----Ledamot revisionen Bo Löfgren (FP) redovisar sin revisionsberättelse
2014. Undertecknad, av fullmäktige utsedd förtroendevald revisor i
kommunen och lekmannarevisor i Affärsverken AB med tillhörande
dotterbolag, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder och i kommunens företag. Jag anser min bedömning vara väl
underbyggd, opartisk och saklig.
Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
I enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet bedömer
revisorerna självständigt och objektivt om de ska yrka anmärkning och/eller
avstyrka ansvarsfrihet. Enligt praxis riktas anmärkning till styrelse eller
nämnd vid allvarliga brister eller när revisorerna vill uppmärksamma brister
som de inte åtgärdas kan leda till att revisorerna kan eller kommer att leda
till att revisorerna avstyrker ansvarsfrihet vid senare tillfälle.
I den av övriga revisorer lämnade revisionsberättelsen delar jag det som
skrivits om revisorernas uppdrag och utgångspunkter och redogörelse för
resultatet för det gångna året, med koppling till revisorernas uppdrag.
Jag tillstyrker att årsredovisningen för 2014 godkänns men är tveksam till
om resultatet i årsbokslutet med de mål för god ekonomisk hushållning
som fullmäktige beslutat om.
Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
och enskilda nämnder i dessa organ.
I övrigt åberopar jag bifogat dokument ”Revisorernas redogörelse
avseende 2014 års revision”, samt de rapporter som övriga revisorer
hänvisar till.
Nedan lämnar jag ett särskilt yttrande över mina anmärkningar mot
socialnämnd och kommunstyrelse och de väsentliga grunderna för detta.
Socialnämnd
Jag biträder helt de skäl som majoriteten av övriga revisorer åberopar för
att även 2014 rikta anmärkning mot socialnämnden.
Kommunstyrelsen
SKL har till vägledning för revisorer angett nyckelmoment i prövning av
ansvarsprocessen. Åtta grunder beskrivs som var för sig eller tillsammans
kan aktualisera frågan om anmärkning och/eller avstyrkan av ansvarsfrihet.
Jag finner att tre av dessa grunder har sin giltighet vid ansvarsprövningen
av kommunstyrelsen.
Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av
fullmäktige eller i föreskrifter.
Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Förtroendeskada eller annan immateriell skada.
Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Underlag för bedömning
Jag delar helt vad övriga förtroendevalda revisorer skriver i sin
revisionsrapport: ”Kommunstyrelsen har i förvaltningsberättelsen inte gjort
någon samlad bedömning huruvida de övergripande verksamhetsmålen för
god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En analys av målen har
genomförts kopplat till fastställda indikatorer men det görs ingen
bedömning av de enskilda målen har uppnåtts respektive om utfallet för
samtliga verksamhetsmål är tillfredställande. Sammantaget innebär detta
att vi inte kan göra någon bedömning om i vilken grad fullmäktiges
verksamhet har uppnåtts. Mot bakgrund till den låga måluppfyllelsen kring
de finansiella målen bedömer vi emellertid att kommunen för 2014 inte når
god ekonomisk hushållning fullt ut. Vi vill särskilt poängtera att kommunen
behöver finna en väg för att hantera det faktum att verksamhetens
nettokostnader överstiger skatteintäkter och generella statsbidrag.”
Av ”Revisorernas redogörelse avseende 2014 års revision” framgår vidare:
”Ändamålsenlig verksamhet innebär således bland annat genomförandet
av lagstadgade uppgifter samt hörsamhet och följsamhet till av
kommunfullmäktige beslutade mål.”
”Revisorerna anser att det inte finns någon bedömning från
kommunstyrelsen avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen. Detta
finner vi anmärkningsvärt”
”Ekonomiskt utrymme för att klara av andra risker och osäkerhetsfaktorer”
Som framgår av grafen på sidan 4 har kommunen inte någon gång under
de senaste fem åren uppnått ett överskott om två procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag
”Den underliggande problematiken med nämndernas underskott kvarstår
emellertid. De senaste åren har vi kunnat konstatera återkommande
negativa budgetavvikelser för dessa tre nämnder och i likhet med tidigare
år bedömer vi att det finns en överhängande risk att budgeten som centralt
styrinstrument förlorar sin styrande effekt.”
Även i budget 2014 tog verksamhetens nettokostnader i anspråk mer än
100 % av skatteintäkterna”
”Resultatet under ett antal år har räddats via engångsposter. Revisorerna
har under en följd av år påtalat risken med att vara beroende av poster av
engångskaraktär”
Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
”Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en
tillräcklig intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. ”
Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1§ i kommunallagen ha uppsikt över
övriga nämnder och de kommunala företagen.
Uppsikten innebär att kommunstyrelsen skall leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter. För detta behöver
kommunstyrelsen ha uppsikt över de olika verksamheterna.
Kommunstyrelsen skall övervaka den ekonomiska förvaltningen, att
nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och medlen används
ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning finner brister
skall kommunstyrelsen lämna råd alternativt föra frågan till
kommunfullmäktige som får fatta beslut.
I en kontroll ingår – enligt ”Revisorernas redogörelse avseende 2014 års
revision”: Kommunstyrelsen har följt nämndernas utveckling under året. I
missiven till fullmäktige har förslag lämnats beträffande underskotten i bl a
social-, handikapp- och äldrenämnden. Vi anser att denna uppföljning kan
utvecklas vidare.
”Intern kontroll definieras som en process, där såväl politisk och
professionell ledning som all personal samverkar. Processen är utformad
för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål;
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. ”
Med ovanstående bedömning som underlag finner jag skäl till att
rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. Min sammantagna
bedömning är att kommunstyrelsen inte har varit tillräckligt aktiv med
bakgrund i utövande av sin tillsynsplikt. Kommunstyrelsen har inte
vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underliggande
problem genom att inte vidta adekvata och tillräckligt effektiva
åtgärder.
Kommunstyrelsen har brustit i att styra, leda, följa upp och kontrollera
verksamheten. Den har brustit i att i tid sätta in tillräckliga åtgärder. Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Kommunens förtroende har allvarligt skadats i samband med
socialnämndens och kommunstyrelsens oförmåga att hantera brister inom
socialtjänsten på ett sätt som strider mot gränsar till lagstiftning,
etiska/moraliska regler.
Ansvarsprövning
Bo Löfgrens sammanfattande slutsats med huvudskäl enligt ovan för 2014
som bakgrund är att:
Jag bedömer i likhet med övriga förtroendevalda revisorer att
årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Det lagstadgade balanskravet är inte uppfyllt.
Fullmäktiges två finansiella målsättningar är inte uppfyllda.
Jag riktar - i likhet med majoriteten av de förtroendevalda revisorerna –
även 2014 anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
Jag riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande måluppfyllelse,
ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter,
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll samt förtroendeskada
eller annan immateriell skada.
I övrigt åberopar jag de av den förtroendevalda revisionsmajoritetens
bifogade redogörelse och rapporter. Jag åberopar också de externa
utredningar som gjorts av utomstående konsulter i samband med den
uppmärksammade händelsen våren 2014.
-----Ledamot revisionen Anna-Karin Leufstedt (S) redovisar sin
revisionsberättelse 2014.
----Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Barn- och ungdomsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Jäv
Emina Cejvan (M), Helen Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V),
Chatarina Holmberg (S), Morgan Kullberg (M), Christopher Larsson
(SD) och Emma Stjernlöf (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
------Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
handikappnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Jäv
Anna Ekström (FP), Thomas Karlsson (S), Anders Ovander (M), Inga
Lill Siggelsten Blum (KD), Gerd Sjögren (M) och gerd Sjögren (M)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för handikappnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
------
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
idrott- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Jäv
Kerstin Ekberg- Söderbom (S), Björn Gustavsson (MP), Ida
Henriksson (S), Christopher Larsson (SD), Charlotta Sahlin (M) och
Billy Åkerström (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för idrott- och fritidsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Med anledning av Bo Löfgrens anmärkning mot Kommunstyrelsen så har
kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring från kommunstyrelsen.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i Bo Löfgrens
revisionsberättelse och den inhämtade förklaringen från kommunstyrelsen
riktas ingen anmärkning från kommunfullmäktige mot kommunstyrelsens
ledamöter 2014.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M) och Björn Fries (V) yttrar sig.
Jäv
Sophia Ahlin (M), Lisbeth Bengtsson (S), Camilla Brunsberg (M), Börje
Dovstad (FP), Anna Ekström (FP), Håkan Eriksson (S), Elina Gustafsson
(S), Björn Gustavsson (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V), Patrik Hansson (S),
Ulf Hansson (V), Chatarina Holmberg (S), Rikard Jönsson (S), Camilla
Karlman (SD), Christopher Larsson (SD), Magnus Larsson (C), jan
Lennartsson (M), Jan-Anders Lindfors (S), Eva-Marie Malmgren (S), Björn
Nurhadi (SD), Anna Ottosson (M), Maria Persson (C), Emma Swahn
Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M) och Billy Åkerström (KD) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.
Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i Bo
Löfgrens revisionsberättelse och den inhämtande förklaringen från
kommunstyrelsen riktas ingen anmärkning mot kommunstyrelsen för 2014,
samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
kommunstyrelsen ansvarsfrihet.
-------Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Hind Abdul Wahab (S), Sophia Ahlin (M), Ulf Hansson (V), Martin
Henriksson (SD), Jan Lennartsson (M) och Anders Persson (S) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för kulturnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
miljö- och byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Jäv
Paul Cederholm (SD), Johan Eriksson (V), Susanne Johansson (S), Björn
Nurhadi (SD), Anna Ottosson (M), Carl-Göran Svensson (M) och Ingmarie
Söderblom (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
-----Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Med anledning av revisionens och Bo Löfgrens anmärkning mot
socialnämnden så har kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring
från nämnden. Av förklaringen framgår det att nämnden tagit del av
revisionens kritik och påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram för att rätta
till bristerna.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen, Bo Löfgrens och den inhämtade förklaringen från
Socialnämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige mot
Socialnämndens ledamöter 2014.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Ingrid Hermansson (C) och Björn Fries (V) yttrar sig.
Jäv
Ingrid Hermansson (C), Hind Abdul Wahab (S), Pernilla Cederholm (SD),
och Camilla Karlman (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen, Bo Löfgrens och den inhämtande förklaringen från
nämnden, riktas anmärkning mot Socialnämnden för 2014, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
socialnämnden ansvarsfrihet.
-----

Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för tekniska
nämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Patrik Andersson (S), Paul Cederholm (SD), Gunilla Ekelöf (FP), LarsGöran Forss (M), Åke Håkansson (S), Jörgen Johansson (C), Anna
Ottosson (M) och Claes-Urban Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för tekniska nämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Jäv
Mikael Hammarin (S), Åsa Nygren (S), Jonas Sandström (S) och Emma
Swahn Nilsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
valnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Mats Fagerlund (S), Birgitta Gamelius (S) och Susanne Johansson (S) och
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
------
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
äldrenämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Eva-Lotta Altvall (S), Pernilla Cederholm (SD), Peter Johansson (S), JanÅke Nordin (M) och Marianne Nordin (M) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för äldrenämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Jäv
Anna Ottosson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2013.233.041

§ 116
Årsredovisning år 2014 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, § 71, godkänt
bokslutet för år 2014 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 23 april 2015 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2014 godkänns av fullmäktige då den upprättats i
enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Camilla Brunsberg (M) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2014.
________

Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

45

Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2011.127.045

§ 117
Rapport avseende finansverksamheten första tertialet 2015
I av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy framgår att
kommunstyrelsen ska tillhandahålla rapportering om finansverksamheten i
enlighet med de årligt fastställda anvisningarna samt tre gånger om året till
kommunfullmäktige avge en rapport med en beskrivning av
finansverksamheten och riskhanteringen i den finansiella verksamheten.
All extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner, likviditetshantering och
finansiella placeringar i kommunkoncernen (den samlade verksamheten)
ska samordnas. Samordning sker genom den inom kommunledningsförvaltningen organiserade internbanken.
Målsättningen för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att:


Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital;



Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella riktlinjer,
eftersträva bästa möjliga finansnetto;



Inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar och effektivisera
finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och
övriga finansiella tjänster.

Upprättad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för planering
och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansiell rapport per 30 april 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Ekonomiavdelningen
Controller KLF
Akten

KS 2011.172.140

§ 118
Förslag till kommungemensam värdegrund
Under arbetet med Vision Karlskrona 2030 och Kommunkompassen blev
det tydligt att Karlskrona kommun saknar en gemensam värdegrund. Syftet
med en sådan värdegrund är att tydliggöra synen på oss själva och vårt
uppdrag. Värdegrunden blir också ett kitt som binder samman kommunens
olika verksamheter och ger oss en gemensam grund när det gäller
förhållningssätt till brukare, kunder och medarbetare.
Fem förvaltningar och tre kommunala bolag har gått före med egna
värdergrunder som till stor del bygger på de senaste årens arbete med
brukare/kundfokus och förbättrad service.
Ett förslag till kommungemensam värdegrund som bygger på de åtta
befintliga, togs fram under hösten 2014 och är väl förankrat i kommunens
ledningsgrupp.
MÖTE – den gemensamma värdegrunden.
Medborgar-kundfokus
Genom dialog och bra bemötande skapar vi värde för dem vi finns till för.
Öppenhet
Vi är tillgängliga, tydliga och trovärdiga.
Tillit
Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att samarbeta och möta
utmaningar.
Engagemang
Vi utvecklas genom förnyelse och ständiga förbättringar.
Vid två chefsdagar, hösten 2014 och våren 2015, har samtliga chefer i
Karlskrona kommun involverats i arbetet med att ta fram en kommungemensam värdegrund.
Forts

Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

47

Sammanträdesprotokoll

§ 118 forts
Förslag till kommungemensam värdegrund
De har också fått möjlighet att ge förslag på hur värdegrunden kan
implementeras i verksamheterna.
Den kommunövergripande samverkansgruppen fick information om
förslaget till värdegrund och genomförandeplan i mars 2015. Frågan
diskuterades i samverkansgruppen som är positiv till förslaget och ser
behovet av en kommungemensam värdegrund.
Genomförandeplan 2015-2017
Värdegrundsarbetet är långsiktigt och ett ständigt pågående arbete. En del
av kommunens medarbetare är redan involverade i den egna
verksamhetens värdegrundsarbete, medan det för andra är något helt nytt.
Införandet bör därför delas in i tre steg:


Att känna till värdegrunden



Att förstå värdegrunden



Att agera utifrån värdegrunden

2015
Samtliga chefer involveras;


Projektgrupp utses



Verktygslåda tas fram – filmer, trycksaker, intranät med mera



Chefsdag med inspiration

2016 – 2017
Samtliga medarbetare involveras – arbetet med värdegrunden måste
utformas så att orden får mening och betydelse för var och en som arbetar
i kommunen;


Medarbetardagar med inspiration



APT

Ägare
HR-chefen

Forts
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§ 118 forts
Förslag till kommungemensam värdegrund
Budget
Det kommunövergripande arbetet med värdegrunden finansieras inom
kommunstyrelsens projektbudget. I övrigt ingår värdegrunden som en
naturlig del i förvaltningarnas och bolagens ordinarie arbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 170,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta den kommungemensamma värdegrunden,
2. att godkänna genomförandeplanen för 2015-2017, samt
3. att det kommunövergripande arbetet finansieras inom
kommunstyrelsens projektbudget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2011.301.406

§ 119
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april
2015 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxebilaga 2
enligt upprättat förslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver; Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan. Den
senaste revideringen av miljöbalkstaxan fastställdes av kommunfullmäktige
den 24 november 2011.
Aktuell revidering avser avgifter för bostadstillsyn och föranleds av att
fastighetsägarna upplevt den gällande taxan som orättvis. Därför har ett
förslag utarbetats i samarbete med fastighetsägarföreningen och har
följande innebörd.
Varje lägenhet debiteras en kostnad på 100 kronor per år med ett tak på
10 000 kronor per fastighet. Ett takpris införs även på 100 000 kronor som
högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag.
Förslaget innebär en minskning av budgeterade intäkter för år 2014 och
ger på helårsbasis minskade intäkter motsvarande cirka 500 000 kronor.
Taxebilaga två ändras avseende punkterna 200.60-1 – 200.60-7 som
ersätts med ny lydelse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 171,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxebilaga två enligt förslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att taket på 100 000 kronor per
fastighetsbolag stryks i taxa 200.60-1.
Magnus Larsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt avslag
på Carl-Göran Svenssons ändringsyrkande.
Forts
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§ 119 forts
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn
Billy Åkerström (MP), Morgan Kullberg (M) yrkar bifall på Carl-Görans
Svenssons ändringsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag
Johan Eriksson (V), Björn Nurhadi (SD),
Gunilla Ekelöf (FP) och Ingrid Hermansson (C) yttrar sig
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att begära fram
ett klargörande kring om ärendet är förenligt med lagstiftning kring
likställighetsprincipen.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda att ärendet
ska avgöras i dag röstar ja och de som vill biträda Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 44 ja-röster mot 27 nej-röster och 1 avstår
och 3 frånvarande att ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss).
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

KS 2015.239.042

§ 120
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Jäv
Lisbeth Bengtsson (S), Eva-Marie Malmgren(S), Maria Persson (C) och
Emma Stjernlöf (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Revisionen har med skrivelse upprättad den 16 mars 2015 lämnat
revisionsberättelse för år 2014. Av Karlskrona kommunfullmäktige utsedda
revisorer, har granskat Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet
som bedrivs av direktionen. Ernest och Young har biträtt i denna
granskning.
Revisionen skriver att direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. Den ansvarar även för att det finns intern kontroll.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Revisionen bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänsten
Östra Blekinge har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Revisionen bedömer utifrån årets granskning att direktionens interna
kontroll varit tillräcklig.
Inom varje mandatperiod ska direktionen fastställa ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst. Ett sådant handlingsprogram finns fastställt
för mandatperioden 2011-2014.
Revisionen bedömer att det i årsredovisningen ges en sammanfattande
redovisning och utvärdering av direktionens fastställda verksamhetsmål på
ett tillfredsställande sätt.
Forts
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§ 120 forts
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Revisionen bedömer att de av direktionen fastställda operativa målen har
uppnåtts.
Förbundet redovisar för år 2014 ett positivt resultat om 34 tkr, vilket
innebär att förbundet uppfyller målet om en budget i balans.
Sammantaget uppnår förbundet tre av tre finansiella mål för 2014.
Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i
direktionen ansvarsfrihet.
Revisionen tillstyrker att Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning
godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 172,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja ledamöterna i direktionen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge ansvarsfrihet, samt
2. att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.551.701

§ 121
Godkännande av revisionsberättelse 2014 för Kommunsamverkan
Cura Individutveckling
Jäv
Gunilla Ekelöf (FP), Björn Gustavsson (MP) och Fredrik Wallin (S) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har efter
sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år 2014
översänt denna tillsammans med revisionsberättelsen till respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige för prövning av förnyad
ansvarsfrihet för den sittande direktionen.
Revisorerna å sin sida tillstyrker att direktionen på nytt beviljas
ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret och att den upprättade
årsredovisningen samtidigt godkänns.
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten åter
uppvisar ett positivt resultat om dryga 5 miljoner kronor (dvs samma nivå
som för år 2013). I sammanhanget ska då också beaktas att i slutet av året
återbetalades till medlemmarna i likhet med i fjol delar av tidigare under
året inbetalade vårdavgifter.
Förbundets nuvarande egna kapital uppgår därmed till hela dryga
38 miljoner kronor. Detta är då fortfarande betydligt över den långsiktiga
nivå (max 20 mnkr) som bedömts som lämplig för förbundet och som
också angivits som ett finansiellt mål för förbundet.
Förbundet har samtidigt på nytt uppfyllt balanskravet och dessutom
merparten av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som direktionen
har fastställt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 173,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
ansvarsfrihet för år 2014 och samtidigt även godkänna den av förbundet
upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Region Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.358.107

§ 122
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2014
Jäv
Camilla Brunsberg (M), Anna Ekström (FP), Elina Gustafsson (S), Patrik
Hansson (S), Christopher Larsson (SD), Magnus Larsson (C), Emma
Stjernlöf (M), Emma Swahn Nilsson (M), Anna Ottosson (M) och Sofia
Bothorp (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till Karlskrona
kommun med flera översänt de valda revisorernas revisionsberättelse för
år 2014 jämte upprättad årsredovisning för samma år.
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att verksamheten även
detta år har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att de finansiella målen har uppnåtts och att
regionen fortfarande har en ekonomi i balans.
Den interna kontrollen bedöms också nu i motsats till föregående år vara
tillräcklig.
Revisorerna ser det samtidigt som angeläget att regionen dels fortsätter
sin utveckling mot tydliga och mätbara mål, dels att en ekonomiska
redovisningen av resultatet bör utökas.
Revisorerna tillstyrker sedan att styrelsen beviljas ansvarsfrihet även för år
2014 och att den upprättade årsredovisningen för samma år samtidigt
godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år 2014, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2014 upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2012.309.820

§ 123
Förslag till ny arena för handboll m. m.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med behandling av ”Slutrapport av
arbetet med Östersjöhallen/Idrottshallen” att ge kommundirektören i
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, med uppdraget.
1. Att utreda placering av framtida idrottshallar som ska jämföras med
nuvarande eller som ska ersätta nuvarande Östersjöhall och idrottshall,
2. Att se vilka effekter dessa placeringar medför för skolans idrottverksamhet i samband med att brandstationens idrottshall rivs.
Arbetsgruppen fick också direktivet att den nya Arenan ska fylla Svenska
Handbollsförbundets krav för spel i elitserien.
Arbetsgruppen har letts av kultur- och fritidsförvaltningens chef och i
gruppen har deltagit representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, driftoch serviceförvaltningen, Utveckling i Karlskrona AB, kunskapsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen behandlade delvis ärendet 2015-05-05, varvid medel
beviljades till förbättringar av idrottshallen, så att HIF Karlskrona ska kunna
spela i elitserien i hallen från och med höst i år.
Gruppens arbete har också redovisats del i budgetberedningen, dels på
kommunstyrelsens AUs sammanträde 2015-05-19.
I skrivelse upprättad den 12 maj föreslås fyra att-satser. Tre av dessa är
inte längre aktuella, eftersom de antingen beslutas om vid
kommunstyrelsens AU sammanträde 2015-05-05 eller finns upptagna i den
politiska ledningens förslag till budget för 2016, med plan för 2017 och
2018.
Kvarstår gör arbetsgruppens förslag: Att etablera en ny arena för
handboll/innebandy m.fl. idrotter med utgångspunkt från de förslag som
tagits fram.
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§ 123 forts
Förslag till ny arena för handboll m. m.
Kommunstyrelsens AU beslutade 2015-05-19 att ge kommundirektören i
uppdrag att göra en ny omarbetad bedömning och jämförelse av
alternativen till placering med förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 maj 2015
lämnat redogörelse och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att man har
jämfört tre alternativ:
1. Ombyggnation av nuvarande Östersjöhallen
2. Nybyggnation av hall på Chapmans plan, samt
3. Nybyggnation av hall på Rosenholmsområdet
Av jämförelsen framgår att det snabbaste, mest ekonomiska alternativet,
med tillgång till parkeringsplatser är att bygga en ny arena på Rosenholmsområdet. Huruvida den i skissen presenterade placeringen av arenan är
den bästa placeringen inom området är osäkert. Arenan bör dock anslutas
till nuvarande arenakomplex så att de olika faciliteterna som finns i hela
arenakomplexet kan utnyttjas maximalt.
Dessutom finns Rosenholmsområdet bl.a. Blekinge Health Arena, med hög
kompetens inom idrottsområdet och en mycket bra test- och träningsmiljö.
Samtliga föreningar i Rosenholmsområdet bör också gemensamt kunna ge
underlag för cuper, lägerverksamhet m.m. på plats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 176, för
egen del beslutat
1. att en lösning med en försäljning och återförhyrning ska presenteras
som ett alternativ när slutgiltigt investeringsbeslut skrivs fram,
2. att förslag till framtida driftsorganisation, tillsammans med
intressenterna, ska presenteras i samband med investeringsbeslutet, samt
3. att Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att senast den 31
oktober 2015 återkomma med slutligt förslag enligt ovan samt med en
reviderad tidplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 176,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att en ny idrotts- och evenemangsarena ska lokaliseras till Trossö vid
nuvarande idrottshall/Östersjöhallen, samt
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2. att den ram som finns till investeringen begränsas till 100 mkr.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP), Börje Dovstad (FP),
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M), Magnus Larsson (C) och
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Billy Åkerström (MP) och Johan Eriksson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.602.040

§ 124
Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
Av kommunallagens 8:e kapitel, 1 § framgår att kommunfullmäktige ska
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om kommunen eller
landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 3 d §, ska
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Inom Kommunledningsförvaltningen har förslag till riktlinjer för God
Ekonomisk Hushållning upprättats. Förslaget har föredragits för och
slutligen förankrats inom kommunstyrelsens budgetberedning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.112.041

§ 125
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2016 och
planer 2017-2018 finns följande handlingar.
1. Majoritetens = socialdemokraternas, folkpartiets och
centerpartiets förslag till budget för 2016 samt ramar för 2017 och
2018, som innehåller 24 stycken att-satser
2. Moderaternas ”Ett starkare Karlskrona”, förslag till budget för
2016, samt ramar 2017-2018
3. Sverigedemokraternas budget för 2016 samt planer för 20172018
4. Synpunkter från Lärarnas Riksförbund på Budget 2016 samt
ramar för 2017-2018
5. Synpunkter från Lärarförbundet på Budget 2016 samt ramar för
2017-2018.
Inför kommunfullmäktigas sammanträde överlämnas följande
budgetförslag.
1. Miljöpartiets budget för år 2016, samt ramar för 2017 och 2018.
2. Vänsterpartiets budget 2016, en välfärd att lita på.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 178,
beslutat för egen del att under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens förslag till
budget och plan för åren 2016-2018
1. att uppdra åt kommundirektören att i det pågående arbetet med
kostnadsminskade
åtgärder väga in de ytterligare 11 mnkr som upptagits i budget 2016-2018
2. att uppdrag åt kommundirektören att initiera och leda det
kommunövergripande arbetet med att utveckla
samhällsbyggnadsprocessen
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§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelser för åren 2016-2018 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2016-2018, avsnittet ”Vi gör det tillsammans – en framtid som håller”,
under rubriken ”Ekonomiskt,
3. att fastställa verksamhetsmål i enighet med god ekonomisk
hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2016-2018 under
rubriken ”Mål” under respektive utvecklingsområde,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 237, 2014 om
budget och plan för åren 2015-2017 upphör att gälla från och med år
2016.
5. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2016-2018,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2016-2020 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2016-2018 fastställa 2016 års ram för upplåning, utlåning och
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till
totalt 4 917 mnkr för år 2016,
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9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till – 15,3 mnkr för år
2016,
10. att fastställa krav på utdelning 2016 från AB Karlskrona
Moderbolag till 7,5 mnkr,
11. att utdelning år 2016 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem ska
användas för sociala ändamål som framgår av kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
12. att VA-verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
13. att Hamnverksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
14. att med hänvisning till dels kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2016-2018, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjuta ärenden
och skrivelser besvarade,
15. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2016 till
oförändrat 22,10 %,
16. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om
förslag till budget och plan för åren 2016-2018 lämnats till fackliga
organisationer,
17. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2016 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens
budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och
lönereserven,
18. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning
under perioden år 2016-2018 satsa 3 mnkr per år som
medfinansiering av Skärgårdsfesten,
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19. att anslå ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Karlskrona Moderbolag om 9 mnkr,
20. att uppdra åt Karlskrona Moderbolag att finansiera Utveckling i
Karlskrona AB kostnader för medverkan i Skärgårdsfesten under
åren 2016-2018 om totalt 9 mnkr,
21. att i investeringsbudgeten för 2015 uppta 39 mnkr avseende
förskottering av Trafikverkets del av investeringen i planfri korsning i
Bergåsa,
22. att i investeringsbudgeten för 2015 återta tidigare anvisade
medel om 13 mnkr avseende industriväg på Verkö,
23. att minska den budgeterade investeringsutgiften 2015 för
Pottholmsprojektet, etapp 1 med 5,4 mnkr, samt
24. att återta i budget 2015 anvisade investeringsmedel om 10 mnkr
avseende Östersjöhall.

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (FP), Jonas
Sandström (S), Chatarina Holmberg (S), Gunilla Ekelöf (FP), Elina
Gustafsson (S), Jan-Olof Petersson (FP) och Linda Ekström (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till budget.
Camilla Brunsberg (M), Billy Åkerström (KD), Jan Lennartsson (M),
Carl-Göran Svensson (M), Ann-Louise Trulsson (KD), Sophia Ahlin
(M) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till moderaternas och
kristdemokraternas förslag till budget,
Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Johan Eriksson (V) och Björn Fries (V)
yrkar bifall på Vänsterpartiets förslag till budget, samt yrkar att den
slutgiltiga budgeten beslutas i november då vi vet hur kommunen
påverkas av höstens nationella budgetproposition.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på Miljöpartiets förslag till budget 2016.
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Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Lars-Göran Forss (M), Björn Nurhadi (SD), Emina Cejvan (M), Tajma
Sisic (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP), Björn Nurhadi (SD) yttrar sig
Anna Ekström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar avslag på övriga budgetförslag.
-------------

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Christopher Larsson (SD), Johan Eriksson (V), Camilla Brunsberg (M), JanOlof Petersson (FP), Emma Swahn Nilsson (M), Björn Fries (V) och AnnLouise Trulson (KD) yttrar sig.
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
-------------

KUNSKAPSNÄMNDEN
Chatarina Holmberg (S), Ann-Louise Trulson (KD), Lotta Antman (SD), ÅSA
Gyberg Karlsson (V), Sharam Buhrouz (S), Sofia Bothorp (MP) OCVH
Morgan Kullberg (M) yttrar sig.
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till moderaternas och
kristdemokraternas förslag till budget.
Roland Andreasson (S), Tajma Sisic (S), Pernilla Persson (C) och Jan-Olof
Petersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Lotta Antman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget.
----------------
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Sofia Bothorp (MP) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
----------------

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till moderaternas och
kristdemokraternas förslag till budget.
Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget.
Patrik Hansson (S), Björn Gustavsson (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V),
Börje Dovstad (FP), Sharam Buhrouz (S), och Sofia Bothorp (MP)
yttrar sig
-----

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Jonas Sandström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
och avslag på övriga budgetförslag.
Billy Åkerström (KD), Sophia Ahlin (M), Börje Dovstad (FP), Christopher
Larsson (SD), Göran Eklund (SD) och Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget.
Yvonne Sandberg-Fries (MP) yrkar bifall på Miljöpartiets förslag till budget.
---------------Forts
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SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) och Jan-Olof Petersson FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Patrik Hansson (S), Göran Eklund (SD), Christopher Larsson (SD), Börje
Dovstad (FP), Elina Gustafsson (S) och Robert Andersson (SD) yttrar sig.
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Björn Fries (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget.
Maiellen Stensmark (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till budget.
-------------

FUNKSTIONSSTÖDSNÄMNDEN
Anna Ekström (FP) och Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD) och Björn Fries (V)yttrar sig
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Björn Fries (V) yrkar bifall till vänsterpartiets
förslag till budget och tilläggsyrkandet.
-------------------

ÄLDRENÄMNDEN
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
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Yvonne Sandberg-Fries (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till budget.
Christopher Larsson (SD), Åsa Gyberg-Karlsson (V), Camilla Brunsberg (M)
och Peter Johansson (S) yttrar sig.
-------------------

VALNÄMNDEN
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.

-----ÖVERFÖRMYNDANÄMNDEN
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Jeanette Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.

---KOMMUNSTYRELSEN
Mikael Augustsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
och avslag på övriga budgetförslag.
Björn Nurhadi (SD), Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yttrar
sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till budget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Moderaternas/Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och
Vänsterpartiets förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Därefter ställer ordförande proposition på Moderaternas/kristdemokraternas
Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat att anta moderaternas/kristdemokratiernas
förslag som motförslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslagröstar ja, den som vill bifalla moderaternas/kristdemokratiernas
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 16 nej-röster och 18 avstår, 3
frånvarande och finner att kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Därefter ställer ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg
Karlssons tilläggsyrkande att den slutgiltiga budgeten beslutas i
november då vi vet hur kommunen påverkas av höstens nationella
budgetproposition och finner att kommunfullmäktige avslår Åsa
Gyberg Karlssons tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Åsa Gyberg
Karlssons förslag röstar ja, den som vill avslå det samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 3 ja-röster och 58 nej-röster, 11 avstår och 3
frånvarande att kommunfullmäktige beslutar att avslå Åsa Gyberg
Karlssons förslag. Voteringsprotokoll 5.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelser för åren 2016-2018 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2016-2018, avsnittet ”Vi gör det tillsammans – en framtid som håller”,
under rubriken ”Ekonomiskt,
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3. att fastställa verksamhetsmål i enighet med god ekonomisk
hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2016-2018 under
rubriken ”Mål” under respektive utvecklingsområde,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 237, 2014 om
budget och plan för åren 2015-2017 upphör att gälla från och med år
2016.
5. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2016-2018,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2016-2020 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2016-2018 fastställa 2016 års ram för upplåning, utlåning och
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till
totalt 4 917 mnkr för år 2016,
9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till – 15,3 mnkr för år
2016,
10. att fastställa krav på utdelning 2016 från AB Karlskrona
Moderbolag till 7,5 mnkr,
11. att utdelning år 2016 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem ska
användas för sociala ändamål som framgår av kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
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12. att VA-verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
13. att Hamnverksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
14. att med hänvisning till dels kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2016-2018, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjuta ärenden
och skrivelser besvarade,
15. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2016 till
oförändrat 22,10 %,
16. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om
förslag till budget och plan för åren 2016-2018 lämnats till fackliga
organisationer,
17. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2016 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens
budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och
lönereserven,
18. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning
under perioden år 2016-2018 satsa 3 mnkr per år som
medfinansiering av Skärgårdsfesten,
19. att anslå ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Karlskrona Moderbolag om 9 mnkr,
20. att uppdra åt Karlskrona Moderbolag att finansiera Utveckling i
Karlskrona AB kostnader för medverkan i Skärgårdsfesten under
åren 2016-2018 om totalt 9 mnkr,
21. att i investeringsbudgeten för 2015 uppta 39 mnkr avseende
förskottering av Trafikverkets del av investeringen i planfri korsning i
Bergåsa,
Forts
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§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
22. att i investeringsbudgeten för 2015 återta tidigare anvisade
medel om 13 mnkr avseende industriväg på Verkö,
23. att minska den budgeterade investeringsutgiften 2015 för
Pottholmsprojektet, etapp 1 med 5,4 mnkr, samt
24. att återta i budget 2015 anvisade investeringsmedel om 10 mnkr
avseende Östersjöhall.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Morgan Kullberg (M), Jan-Åke Nordin (M), LarsGöran Forss (M), Birgitta Gamelius (M), Emina Cejvan (M), Marianne
Nordin (M), Anders Ovander (M), Gerd Sjögren (M), Charlotta Sahlin (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M),
Camilla Karlman (SD), Susanne Cederholm (SD), Martin Henriksson (SD),
Göran Eklund (SD), Robert Andersson (SD), Tove Håkansson (SD), Lotta
Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul
Cederholm (SD), Åsa Larsson (SD), Yvonne Sandberg- Fries (MP),
Maiellen Stensmark (MP), Sofia Bothorp (MP), Björn Gustavsson (MP), Ulf
Hansson (V), Björn fries (V), Åsa Gyberg Karlsson (V), Billy Åkerström
(KD), Ann-Louise Trulsson (KD) OCH Harry Rson Svensson (KD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
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Kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2014.245.206

§ 126
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, omoch tillbyggnad
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2014 av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att avskaffa bygglovsavgift
för solenergianläggningar och rabatt på solceller, solfångare och
solpaneler i samband med byggnation.
Ärendet har vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2015
återremitterats för att bygglovsavgiften för solenergianläggningar ska
ses över i samband med kommande översyn av bygglovsavgifter
m.m. samt att se över möjligheten för att undanta en större area solcellsanläggningar från bygglovsplikt.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
9 april 2015, § 79 lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden
skriver att intresset för att uppföra solenergianläggningar har ökat
under senare år, vilket är positivt. I plan- och bygglagen (PBL) och
plan- och byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är
bygglovs-pliktiga.
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt
men bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en
byggnad eller sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov
kan också krävas om anläggningen placeras på en byggnad inom
detaljplanelagt område, om åtgärden innebär en väsentlig fasadändring (9 kap 2 och 5 §§ PBL).
Detta innebär bland annat att större solenergianläggningar,
placerade på stativ på mark och utanför detaljplanelagt område inte
omfattas av bygglovsplikt.
Forts
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§ 126 Forts
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, omoch tillbyggnad
Om kommunen vill ändra eller ställa andra krav på bygglovsplikten
än vad som anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom
detaljplanebestämmelser.
Kommunen har dock möjlighet att förtydliga hur man tolkar begrepp
som ”väsentlig fasadändring” m.m. Detta har också gjorts i miljö- och
byggnadsnämndens antagna policy för solpaneler från 2010. Policyn
innehåller följande riktlinjer.
1. För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är
solfångare bygglovsbefriande.
2. För byggnader inom detaljplanelagt område gäller,
bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader under förutsättning att:


Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull
kulturmiljö, till exempel riksintresse, eller omfattas av
bestämmelser om förvanskning,



Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och
inte är större än åtta kvm,



Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.

Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra
solenergianläggningar på byggnader utan lov. Genom de nya
reglerna har det bland annat blivit möjligt att utan lov eller anmälan
uppföra två takkupor som omfattar högst halva takfallet. Om en
solenergianläggning utförs i takfallets lutning bör därför ytan kunna
utökas till att omfatta max halva takfallet utan att lovplikt inträder.
För större anläggningar eller sådana som inte placeras i takfallets
lutning, bedöms det lämpligt att behålla bygglovsplikten. Detta i syfte
att bidra till en god bebyggd miljö och kunna bistå sökanden med
rådgivning kring utformning och placering. Förutom denna justering
bedöms riktlinjerna i gällande policy fortfarande vara aktuella.
Forts
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§ 126 forts
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, omoch tillbyggnad
Med ovanstående förändring i riktlinjerna kommer flertalet solenergianläggningar på en- och tvåfamiljshus att bli bygglovsbefriade.
Någon avgift kommer därmed inte heller att tas ut. I de fall där
lovplikt inträder kan nämnas att avgiften för ett bygglov för en solenergianläggning idag är cirka 2 300 – 5 000 kronor. I ärenden där
solenergianläggning uppförs i samband med ny- och ombyggnation
tas ingen separat avgift ut för anläggningen.
Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden årligen rörande
solenergianläggningar vilket innebär att intäkterna ligger på cirka
20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska täcka
kostnader för bland annat ritningsgranskning, administration och
utfärdande av lov, start- och slutbesked m.m.
Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket
medför att avskaffande eller sänkningar av avgifter måste
kompenseras i budgetram. Förvaltningen gör redan idag hårda
prioriteringar i verksamheten med hänsyn till ekonomiska och
personella resurser. Med hänsyn till dessa förhållanden
rekommenderas inte en sänkning av avgiften i nuläget. En helhetsöversyn av plan- och bygglovtaxan planeras dock ske under 2015,
med inarbetning i budget 2016.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs.
_________
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§ 127
Ordförande sommarhälsning.
Ordförande Rikard Jönsson (S) tackar och önskar ledamöter, tjänstemän,
journalister och tjänstemän en trevlig sommar.
1:e vice ordförande Maria Persson (C) önskar ordförande och hans familj
en glad sommar.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015

§ 127

Muntlig frågestund.

§ 128

Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformning av ny
bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla förfallna
hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.

§ 129

Svar på medborgarförslag om att göra övergångstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget, säkrare.

§ 130

Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem och
införa P-skiva.

§ 131

Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan
korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.

§ 132

Svar på medborgarförslag. Bygg fler parkeringsplatser i Jämjö Centrum.

§ 133

Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice.

§ 134

Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna lokala
ordningsföreskrifter.

§ 135

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen ”Stadsliv
Karlskrona 2004”.

§ 136

Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar.

§ 137

Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj.

§ 138

Svar på medborgarförslag att bygga en cykelväg längs Torhamnsvägen,
mellan vägen mot Byfallet och Hallarums gammelgård.

§ 139

Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och förbättra
den lokala cykelutvecklingen.

§ 140

Svar på medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och
cykelvägssystemet i centrum.

§ 141

Svar på medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
Varmbadhus.

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 142

Svar på medborgarförslag om att redovisa allt beslutsunderlag angående
beslutet att bygga om/till ishallen Arena Rosenholm.

§ 143

Svar på medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på
remiss.

§ 144

Svar på medborgarförslag om att i utredningarna om ishall och handbollshall studera hur andra kommuner gjort.

§ 145

Svar på medborgarförslag om att utlysa en tävling om att ta fram
”Frasse & Klaura”-staty, att placerads vid Tårarnas allé, Kungsbron.

§ 146

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att avsätta
ekonomiska resurser för den planerade renoveringen.

§ 147

Science Park.

§ 148

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 149

Kommunala val.

§ 150

Anmälningsärenden.

§ 151

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 152

Svar på interpellation om Bubbetorps gård och FAS 3.

§ 153

Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.

§ 154

Rättelseärende – sänkt låneram för Kruthusen företagsfastigheter AB.

§ 155

Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.

§ 156

Avtal om konsumentvägledning.

§ 157

Revidering av sotningsindex år 2015.

§ 158

Cykelbokslut 2014 Karlskrona kommun – årsredovisning med ekonomioch åtgärdsuppföljning.

§ 159

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa för förskola och fritidshem.

§ 160

Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

§ 161

Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.

§ 162

Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar
och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och
solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad.

§ 163

Svar på motion om alkolås på kommunens fordon.
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§ 164

Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnd om hyresgaranti.

§ 165

Svar på motion om Fairtrade City.

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 24 september 2015 klockan 13.00 –17.30
Beslutande

Ordförande Rikard Jönsson (S)
2:e vice ordf. Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Sign

Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M) kl 15.15-17.30 §§ 152-165
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-15.10 §§ 135-150
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Camilla Karlman (SD) kl 14.40-17.30 §§ 135-165
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.10-17.30 §§ 134-165
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
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Jan-Olof Petersson (FP) kl 14.40-17.30 §§ 135-165
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Magnus Larsson (C) kl 13.00-14.40, §§ 127-134
Jörgen Johansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Sofia Bothorp (MP) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V) kl 13.00-17.00 §§ 127-161
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-15.10 §§ 135-150
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Sign

Sign

Sven Borén (C) kl 13.00-17.00, §§ 127-161
Håkan Eriksson (S)
Sattar Zad (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Anna Strömqvist (S)
Lotta Holgersson (S)
Daniel Håkansson (S)
Mattias Leidholm (M)
Bengt Fröberg (M)
Charlotta Sahlin (M)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Marianne Nordin (M)
Göran Eklund (SD)
Tove Håkansson (SD)
Lars-Erik Persson (SD)
Robert Andersson (SD) kl 13.00-14.10 §§ 127-133
Mikael Augustsson (FP)
Pernilla Persson (C)
Tommy Andersson (MP)
Marcus Ottosson (V)
Gerd Sjögren (M) kl 15.10-17.30 §§ 151-165
Ida Henriksson (S) kl 16.25-17.00, §§ 157-161
Mats Fagerlund (S) kl 16.25-17.30, §§ 157-165
Desiree Hoberg (V) kl 17.00-17.30, §§ 162-165
Marcus Degerskär (S) kl 17.00-17.30, §§ 162-165
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Ida Henriksson (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S)
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Marcus Degerskär (S) kl 13.00-17.00, §§ 142-161
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M) kl 13.00-15.10 §§ 135-150
Ulf Danielsson (M)
Robert Andersson (SD) kl 14.10-17.30 §§ 134-165
Fredrik Karlsson (C)

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lotta Antman (SD) och Jan-Anders Lindfors (S)

Justerade paragrafer

§§ 127 - 165

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rickard Jönsson

Justerare

_______________________________
Lotta Antman

_______________________________
Jan-Anders Lindfors
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den onsdagen den
7 oktober 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 127
Muntlig frågestund
Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till
kunskapsnämndens ordförande Chatarina Holmberg (S) om man
bedömer att de 9 Mkr som man hemställer om kommer att räcka.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) svarar.
--------Ledamot Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Larsson (C) om
inte bygglovet av en minaret med tillhörande böneutrop i Karlskrona
som är taget av en tjänsteman borde behandlats på
kommunfullmäktige.
Ordförande Magnus Larsson (C) svarar.
---------Ledamot Jan Lennartsson (M) ställer en fråga till Karlskronahems
ordförande Börje Dovstad (FP) om vilket ansvar Karlskronahem har
och om man tänkt bygga lägenheter för studenter.
Börje Dovstad (FP) svarar.
------------

Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ledamoten
Christopher Larsson (SD) om historisk fakta och bakgrund i
Karlskrona.
Christopher Larsson (SD) svarar.
_______
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015.72.210

§ 128
Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformning
av ny bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla
förfallna hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun ställer krav på utformningen av bebyggelse som
ersätter hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
6 maj 2015, § 101, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden
skriver att förslagsställaren föreslår att kommunen tar beslut om att
ställa vissa krav på utformningen av ny bebyggelse som eventuellt
kommer att ersätta de gamla förfallna hamnmagasinen i stadsdelen
Kalvhagen. Kommunens krav bör vara att utformning och volymer på
eventuell ny bebyggelse följer de karaktärs- och särdrag som idag
finns på de gamla hamnmagasinen. Förslagsställaren hänvisar till
hotellbyggnaden i närliggande kvarter, som tog vara på arkitektformerna från den tidigare hamnmagasinsbebyggelsen, som ett
mycket bra och lyckat exempel.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 12 mars 2015, § 60, i
uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ny
detaljplan för kv Gulin i stadsdelen Kalvhagen. I ansökan framgår
förslag att byggnader placeras så att de förstärker kvarterets längdriktning med gavlar mot vattnet i likhet med magasinen och äldre
hamnbebyggelse.
Att säkerställa bevarandet av den södra magasinsbyggnaden samt
utformning av ny bebyggelse med hänsyn till närmiljön är avgörande
frågor som kommer att hanteras i arbetet med att ta fram den nya
detaljplanen för kv Gulin.
Forts
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§ 128 forts
Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformning
av ny bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla
förfallna hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.595.512

§ 129
Svar på medborgarförslag om att göra övergångsstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen om ansluter till Fisktorget,
säkrare.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10-11 december 2015, § 224, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun tar beslut om att göra övergångstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget säkrare.
Övergångstället är placerat i en kurva och dåligt belyst.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015 § 82,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att övergångstället
ligger i kurvan och är därmed den bästa platsen för ett övergångställe på
den aktuella platsen. I och med att fordonsförare från båda riktningarna ser
gående innan de kör in i kurvan och därmed undviker man hastiga inbromsningar än om man i stället haft övergångstället efter kurvan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.238.514

§ 130
Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem
och införa P-skiva.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015, § 224, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun avvecklar den nuvarande parkeringsstrategin och i stället inför Pskiva. Förslagsställaren föreslår också införande av besökspaket till turister
och tillfälliga besökare som ska innefatta kostnadsfri parkering.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 79,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
parkeringsstrategin infördes år 2014. Den 24 mars 2015 fastställde driftoch servicenämnden att förvaltningen ska arbeta vidare med tidigare
direktiv som beslutats i kommunfullmäktige, bland annat
parkeringsstrategin. Den ska ses över under 2015 och vid behov justeras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 228,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Yrkande
Mikael Augustsson (FP) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (M) och Peter Johansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael
Augustssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Forts
Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 130 forts
Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem
och införa P-skiva.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Mikael
Augustssons förslag till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 ja-röster och 2 nej-röster, 4 avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.29.315

§ 131
Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan,
korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Benny Sigvardsson. Förslaget är att det ska bli
tillåtet att parkera på parkmark i korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 81,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att platsen som
förslagsställaren hänvisar till är idag parkmark i detaljplanen och ej
förberedd för parkering, samt att där finns många träd runt platsen. I dag
får man parkera på Ringövägen längsmed parken, och då får man plats
med lika många fordon som på parkmarken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 229,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.357.315

§ 132
Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i
Jämjö centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 september 2014, § 157, av Alice Johansson. Förslaget är att bygga fler
parkeringsplatser i Jämjö centrum för de som samåker.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 80,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att under tiden 30
mars till den 2 april 2015 gjorde drift- och serviceförvaltningen sju stycken
besök på plats, då samtliga tomma parkeringsplatser räknades.
Eftersom det i dagsläget finns gott om tomma parkeringsplatser inom en
radie av cirka 150 meter från centrumparkeringen, avser drift- och
serviceförvaltningen att det inte behövs byggas fler parkeringsplatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 230,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Sammanträdesprotokoll

Äldrenämnden
Akten

KS 2015.64.776

§ 133
Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
12 februari 2015, § 33, av Gull Britt Göransson Lind. Förslaget är att
Villa Vik hel renoveras och används till hospice.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2015, § 81, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att hospice drivs utifrån en
speciell vårdfilosofi i den betonas att man inte bara kan tala om palliativ
(lindrande) vård utan också måste betona ett palliativt förhållningssätt
inbegriper fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensioner.
Målen för ett hospice är att lindra plågsamma symtom, ge patienter och de
närstående psykologiskt stöd under vårdtiden och i sorgen samt hjälpa
patienter att leva så aktivt som möjligt, var de än vårdas, tills döden
inträffar. Målet är att minska obehag och lidande och hjälpa patienter att
leva så aktivt och normalt som möjligt även i livets slutskede.
Den palliativa vården delas in i allmän palliativ vård, det är vård som ges till
patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande
kunskap och kompetens i palliativ vård.
Behovet tillgodoses via kommunens distriktsköterskor tillsammans med
primärvårdsläkare i hemmet eller på kommunalt boende eller via slutenvårdens kliniker och sjukhusets vårdplatser.
Specialiserad palliativ vård är vård som ges till patienter med komplexa
symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av
ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ
vård.
Kommunen ansvarar inte för den vård som kräver läkarkompetens utan för
vård upp till och med sjuksköterskekompetens därför är det viktigt i all vård
och omsorg med samverkan mellan kommun, primärvård och landstingets
specialistvård för att främja rätt vård och omsorgsnivå och en god
planering.
Forts

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 133
Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice.
Karlskrona kommun bedriver sedan 2011 en enhet för palliativ omsorg på
korttidsboendet Storören, Gullberna Park. Enhetens uppdrag utgår från det
övergripande målet i palliativ vård att uppnå bästa möjliga livskvalitet för
patienten och dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller
påskynda död. Målsättningen och ambitionsnivån vid vården av döende
formuleras utifrån den enskildes önskan och behov, farhågor och oro
liksom de närståendes behov av omtanke, stöd och hänsyn. Varje patient
har sina speciella behov och varje människa är unik från födseln till döden.
Vården och omsorgen syftar till en aktiv helhetsvård av hela människan
och deras närstående under vägen fram till döden. Uppdraget stämmer
därmed väl överens med den vårdfilosofi som ligger till grund för hospicetanken.
Enheten är ett komplement till den palliativa omsorg och vård som kan ges
i den enskildes ordinära bostad av kommunens hemtjänst, hemsjukvård
och primärvården. Den palliativa omsorgsenheten utgör en trygghet för att
omsorg och vård skall kunna ges individuellt med omtanke, stöd och
hänsyn. Enheten utgör också en trygghet så att den enskilde och dess
anhöriga skall känna trygghet av att få sin omsorg och vård i ordinärt
boende genom att det finns en plats tillgänglig inom ett dygn inom den
palliativa omsorgen.
Den palliativa omvårdnadsenheten klarar idag det behov som finns av
korttidsvård med allmän palliativ inriktning. Om stora komplexa sjukdomstillstånd uppstår finns tillgång till specialiserade slutenvårdsplatser på
Blekingesjukhuset.
Gull Britt Göransson Lind berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 231,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ann-Louise Trulsson (KD), Eva-Marie Malmgren (S) och Jan-Åke Nordin
(M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Sign
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Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Kommunjurist
Akten

KS 2014.645.754

§ 134
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna
ordningsföreskrifter.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun i de lokala ordningsföreskrifterna förbjuder tiggeri.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti 2015,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
socialnämnden har den 18 maj 2015, § 93, beslutat att till
kommunstyrelsen överlämna förslag till svar på medborgarförslag om
tiggeri, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget om tiggeri ska avslås.
I socialnämndens förslag till beslut anges bl.a. följande ”Av ovanstående
framgår att en kommun i Sverige saknar laglig möjlighet att förbjuda tiggeri
om inte ett förbud är nödvändigt för att upprätthålla ordning på allmän
plats. Det kan emellertid inte hävdas att ett förbud av tiggeri är nödvändigt
för att upprätthålla ordning på allmän plats”.
Ett förtydligande bör här göras. Tiggeri – att utan erbjudande av någon
motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd – är inte straffbart eller
otillåtet enligt svensk lag, inte ens om det bedrivs i organiserad form. Om
den som tigger använder sig av handgripligheter eller hot kan det dock
utgöra ofredande vilket är straffbart. Detsamma gäller om den som tigger
gör det på ett vilseledande sätt genom att t.ex. utge sig för att vara
handikappad vilket skulle kunna utgöra bedrägeribrott.
Kommuner har dock en rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter.
Sådana föreskrifter får endast meddelas om de behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på en offentlig plats. I förarbetena till ordningslagen anges att det är viktigt att kommunerna endast meddelar sådana
lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Förbud bör begränsas
endast till sådana områden där föreskrifterna verkligen behövs.
Forts
Sign

Sign

Sign
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§ 134 forts
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna
ordningsföreskrifter.
Obefogade inskränkningar av den enskildes frihet får inte göras. Vidare
anges att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat
konstnärligt verk inte får begränsas och att det därför inte bör förekomma
lokala ordningsföreskrifter som uteslutande tar sikte på penninginsamling i
samband med gatumusik där musikern lägger fram en instrumentlåda eller
klädesplagg att lägga pengar i. Vad gäller musikanter som däremot går
runt bland publiken och samlar in pengar torde ett sådant tillvägagångsätt
regelmässigt vara att betrakta som penninginsamling som kan omfattas av
tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift.
Någon möjlighet till ett generellt förbud mot tiggeri synes inte möjligt, vilket
framgår av Länsstyrelsen i Västmanlands beslut att upphäva Sala
kommuns beslut att i lokala ordningsföreskrifter införa ett generellt förbud
mot tiggeri på offentlig plats. Föreskriften ansågs vara för geografiskt vidsträckt, inte var motiverad med hänsyn till ordning och säkerhet på offentlig
plats och det ansågs föreligga gränsdragningsproblematik i förhållande till
vilket handlande som skulle straffbeläggas. En jämförelse gjordes mellan
tillåtet gatumusicerande med passiv insamling och passivt tiggeri.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är utrymmet för att i lokala
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri begränsat, men möjligheten torde
finnas – särskilt vid livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid
gallerior eller omstigningsplatser för kollektivtrafik. Grundförutsättningen är
dock att det måste föreligga ett behov av ett förbud för att upprätthålla
ordningen på den aktuella platsen.
Det finns stora gränsdragningsproblem vad gäller i vilka situationer tiggeri
skulle kunna förbjudas. Det kan inte hävdas att ett förbud mot tiggeri
verkligen behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats
inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 232,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Mattias Liedholm (M) och Lotta Antman (SD) yttrar sig.
Morgan Kullberg (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
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§ 134 forts
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna
ordningsföreskrifter.
Björn Fries (V), Ann-Louise Trulsson (KD), Eva-Marie Malmgren (S), Eva
Strömqvist (S), Sofia Bothorp (MP) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall på Morgan Kullbergs ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christoper Larssons bifalls yrkande till
medborgarförslaget mot Morgan Kullbergs förslag att medborgarförslaget
ska anses besvarat och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Morgan Kullbergs förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Christopher
Larssons förslag röstar ja och den som vill biträda Morgan Kullbergs
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 9 ja-röster och 19 nej-röster, 44 avstår och 3
frånvarande enligt Morgan Kullbergs förslag. Voteringsprotokoll 3.

Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Morgan Kullbergs förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Morgan
Kullbergs förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 47 ja-röster och 14 nej-röster, 11 avstår och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Reservationer
Christopher Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sign

Sign

Sign
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015.173.209

§ 135
Svar på medborgarförslag om att Karlskronakommun tar beslut om
att göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen
”Stadsliv Karlskrona 2004”.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun gör en uppföljning och utvärdering av stadsanalysen Karlskrona
2004.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
11 juni 2015, § 123, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver
att förslagsställaren skriver att det har passerat drygt 10 år sedan analysen
gjordes och att det vore intressant att se hur denna analys har använts och
vad analysen har bidragit med. Utifrån värderingens resultat anser
förslagsställaren at det kan finna skäl och anledning till att göra en ny
stadsanalys.
Karlskrona kommun har vidareutvecklat tankarna i Stadsliv 2004 och
tillsammans med en handelsutredning och en trafikstrategi gjort en ny
utredning tillsammans med Gehl arkitekter, Strategi Karlskrona, färdigställd
2008. Strategi Karlskrona har inarbetats i översiktsplan Karlskrona 2030
som kommunfullmäktige antog 2010 och fungerar som ett väl fungerande
underlag för planering, byggande och stadsmiljöåtgärder.
Som ett direkt resultat av dessa strategiska dokument har fortsatta
projekteringar och genomförandeåtgärder vidtagits i olika etapper. Vi har
sett ombyggnad och upprustning av t.ex. Hoglands park, Parkgatan,
Stortorget, Ristorgsbacken, Borgmästaregatan, Rådmansplan och
Fisktorget.
Åtgärder som har gjorts möjliga genom ett mycket bra samarbete och
samfinansiering med fastighetsägare i staden. De goda resultaten har
bidragit till utnämningar genom arkitekturpris 2010 utdelat av Sveriges
Arkitekter och pris för den fotvänliga staden 2011 av Fotgängarnas
förening.
Forts

Sign

Sign

Sign
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§ 135
Svar på medborgarförslag om att Karlskronakommun tar beslut om
att göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen
”Stadsliv Karlskrona 2004”.
För närvarande pågår ytterligare etapper i denna stadsmiljöutveckling i
Hoglands park samt på Landbrogatan och Västra Ronnebygatan. Program
och policys för stadens möblering, markbeläggningar, uteserveringar,
belysning och skyltning har dessutom tagits fram vilka tillämpas på
detaljnivå.
Kommunen arbetar aktivt tillsammans med fastighetsägare m.fl. för att
prioritera och genomföra ytterligare förbättringar under de kommande åren
med syfte att stärka stadens attraktionskraft för upplevelser och trivsel.
Kvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden lyfts fram och nya
mötesplatser skapas i stadsmiljön. En ny handelsutredning som
uppdatering av den tidigare är under framtagande.
Karlskrona kommun anser att utredningen Strategi Karlskrona från 2008,
med grund i bl.a. Stadsliv 2004, är väl fungerande som strategidokument.
Någon ny stadsanalys anses inte nödvändig då strategin är långsiktigt
formulerad och fortfarande känns aktuell. I projekteringsfas sker ställningstagande utifrån rådande förhållanden och i samverkan med ingående
parter med utgångspunkt från den övergripande strategin.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 233,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

22

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.569.310

§ 136
Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
20 november 2014, § 202, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun beslutar om att ordna väderskyddade cykelparkeringar runtom på strategiska platser i centrum. De ska vara belysta
och gärna försörjas av solceller samt att det ska vara platser för
kommuninformation och annonsplatser.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 96,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Cykelstrategi
2030 finns avsatta medel för utbyggnad av cykelparkering vid målpunkter
samt kollektivknutpunkter. Väderskyddade cykelparkeringar finns med i
den planeringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 234,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.501.512

§ 137
Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar initiativ till en reflex- och cykelbelysningskampanj, gärna
tillsammans med aktuella myndigheter, näringslivet, organisationer m.fl. i
syfte att upplysa om vikten av att synas i mörkret för att minska antalet
olyckor.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 95,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Cykelstrategi
2030:s åtgärdsprogram finns en kampanj som heter ”Syns du inte, finns du
inte” som är ett samarbete med polisen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 235,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.336.312

§ 138
Svar på medborgarförslag att bygga en cykelväg längs
Torhamnsvägen, mellan vägen mot Byfallet och Hallarums
gammelgård.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 september 2014 § 157, av Christoffer Berntsson. Förslaget är att
Karlskrona kommun ska bygga cykelbana längs Torhamnsvägen, mellan
vägen mot Byfallet och Hallarums gammelgård. Förslagsställaren vill också
att det markeras en cykelöverfart mellan den nuvarande gång- och
cykelvägen och den nya cykelbanan för att öka tryggheten för cyklande till
Hallarum samt för skolbarn på väg till och från skolan.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 94,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Torhamnsvägen
är en statlig väg, där Trafikverket är väghållare. De vägar som ansluter till
denna väg är enskilda, varför kommunen inte kan anlägga cykelöverfart
eller cykelväg på dessa vägar. Förslagsställaren bör därför rikta sina
önskemål till Trafikverket. Jämjö vägars samfällighetsförening kan ha
liknande önskemål på åtgärder, varför en kontakt med dem kan vara
lämplig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 236,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015.2017.312

§ 139
Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och
förbättra den lokala cykelutvecklingen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att fortsätta att prioritera, driva och förbättra den
lokala cykelutvecklingen och förslagsställaren är frågande inför hur den
kommunala cykelsatsningen ser ut fram till år 2030.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 98,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Cykelstrategi
2030 antogs 2014 och det är styrdokumentet för Karlskrona kommuns
fortsatta utveckling av cyklingen i kommunen. I den redogörs för vilka mål
kommunen satt upp, samt vilka åtgärder som krävs för att nå dit.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 237,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 140
Svar på medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och
cykelsystemet i centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att göra en komplettering av gång- och
cykelvägssystemet i centrum. Sträckan mellan Björkholmskajen och
Fisktorgets östra del, saknar gång- och cykelväg som löper längs med
vattenområdet Borgmästarefjärden. Förslagsställaren menar att genom att
göra cykelväg här möjliggörs en fantastisk upplevelse och kvalitet att
färdas längs med fjärden.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 97,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i dag viker
cykelvägen av från Björkholmskajen för att fortsätta runt hotell Scandic och
Fisktorget, en plats med många gående samt på- och avstigning för
skärgårdsbåtarna.
Kompletteringar av cykelvägnätet görs främst där det i nuläget saknas
cykelväg eller där det saknas viktiga länkar. Detta utbyggnadsbehov finns
dokumenterat i Cykelstrategi 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 238,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 141
Svar på medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
Varmbadhus.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
snarast ska bjuda in allmänheten till ett informationsmöte för att informera
om vad som kommer att hända med Karlskrona Varmbadhus.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 93,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att fastighetsavdelningen har informerat allmänheten om vad som kommer att hända
med Karlskrona Varmbadhus, genom ett för allmänheten sedvanligt öppet
nämndsmöte i drift- och servicenämnden, genom reportage i Sveriges
Television – Blekingenytt, genom reportage i Sveriges Radio, samt genom
artiklar i lokaltidningen Blekinge Läns Tidning. Dessutom har
fastighetschefen haft ett särskilt informationsmöte för Varmbadhusets
vänner den 23 april.
Något ytterligare behov av att informera allmänheten anses ej
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 239,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 142
Svar på medborgarförslag om att redovisa allt beslutsunderlag
angående beslutet att bygga om/till Ishallen Arena Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
offentliggör allt beslutsunderlag som tagits fram i samband med
rubricerade beslut. Anledningen skulle vara att det inte förekommit någon
medborgardialog och att förslagsställaren upplever att beslutet forcerats
fram.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 juli 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
har efter det blev klart att KHK kvalificerat sig för spel i SHL snabbutrett
frågan om ombyggnad av ishockeyarenan vid Rosenholm för att klara de
krav som krävs för att erhålla licens för spel i SHL. Tidplanen för att göra
detta har varit mycket snäv på grund av kraven från Hockeyförbundet och
SHL. Under utredningen har samråd och dialog skett med berörda
myndigheter och förvaltningar, med berörda föreningar och det har förts en
öppen diskussion där en mängd åsikter kommit till tals.
Beslutsunderlaget har framtagits enligt önskemål från de förtroendevalda
som haft som uppgift att ta ställning i frågan. Beslutsunderlaget har
tillfogats beslutet och är offentligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 240,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 143
Svar på medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på
remiss.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
skickar frågan om att bygga nya arenor till allmänheten, medborgare och
skattebetalare på remiss innan beslut.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 6 juli 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att kommunfullmäktige
har i juni 2015 fattat slutligt beslut av om- och tillbyggnad av Arena
Rosenholm för ishockeyändamål. Vidare har beslut tagits om att utreda
handbollshall med en deadline för uppdraget som är 31 oktober 2015.
Beslutet innehåller inte något uppdrag om att genomföra särskild
medborgardialog i ärendet.
Utredningen avseende handbollshall måste för att hinna bli klar i tid ske
med skyndsamhet och innehåller också att utreda möjligheten till
alternativa lösningar, t.ex. i form av annat ägande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 241,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015.405.821

§ 144
Svar på medborgarförslag om att i utredningarna om ishall och
handbollshall studera hur andra kommuner gjort.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen i
samband med byggande av ishockey- och handbollshallar undersöker hur
andra kommuner gjort.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 juli 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
genomför ofta omvärldsstudier i samband med beredning av beslut. Det
sker också i de nu föreslagna fallen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 242,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 145
Svar på medborgarförslag om att utlysa en tävling om att ta fram
”Frasse & Klaura”-staty, att placeras vid Tårarnas allé, Kungsbron.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun ska ta beslut om en tävling om att ta fram ”Frasse och Klaurastaty”, vilken placeras vid Tårarnas allé, Kungsbron. Vid denna plats tog
anhöriga farväl inför långresor och världsomseglingar i flottans tjänst.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 maj 2015, § 45,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de ser fyra olika
ingångar/möjligheter i medborgarförslaget; tävling, staty, platsen och de
fiktiva personerna ”Frasse & Klaura”.
Vad gäller tävlingsförfarande vid konstnärlig gestaltning såsom en staty i
Karlskrona kommun är det brukligt att kultur- och fritidsförvaltningen träder
in först vid framtagandet av ett nytt gestaltningsprogram. I nämnda
gestaltningsprogram kan en tävling först bli utlyst när belopp överskrider en
specifik summa av projekteringskostnaden. Platsen anser kultur- och
fritidsförvaltningen är intressant och värdefull ur flera aspekter; marinens
historia, social- och kvinnohistoria, Karlskronas världsarv m.m. De fiktiva
personerna ”Frasse & Klaura” har redan uppmärksammats i Karlskronas
stadsbild i form av en ”Frasse & Klaura bänk” placerad i den stadsdel dit
de kopplas i sin historia, nämligen Björkholmen.
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att en del av förslaget är intressant,
men att det innebär stora kostnader. I nuvarande läge har förvaltningen
inte möjlighet att bära dessa kostnader.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 243,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 146
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att
avsätta ekonomiska resurser för den planerade renoveringen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen ska
ta fram en renoveringsplan, samt avsätta ekonomiska resurser för den
planerade renoveringen av Varmbadhuset.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 77,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
fastighetsavdelningen har under 2014/2015 genomfört en omfattande
projektering, med syfte att ta fram beslutsunderlag till politiken för att skapa
förutsättningar för att iordningställa Varmbadhuset till det skick som krävs
för att fortsätta bedriva den verksamhet som bedrivs där idag.
Denna utredning har presenterats för kommunalråd, nämndsordföranden
drift- och servicenämnden, drift- och servicenämnden samt för vissa
kommunala tjänstemän under mars-april 2015.
Politiken har gett i uppdrag att utreda huruvida renoveringen är att
jämställa med en reinvestering, vilket skulle skapa bättre förutsättningar för
kommunen att genomföra planerade åtgärder.
Fastighetsavdelningens avsikt i nuläget är att planera in reinvesteringen i
samband med budgetarbetet för investeringsbudget 2017-2021. Under
tiden, fram till stängning av Varmbadhuset fört nämnda reinvestering,
planerar fastighetsavdelningen att under sommaren 2015 utföra tillfälliga
åtgärder för att säkerställa bärigheten i de mellan bjälklag som idag är
behäftade med osäkerhet kring bärigheten, vilket är orsaken till att
Varmbadhuset idag till vissa delar är tillfälligt stängt för besökare. Planen
är att Varmbadhuset åter igen kan öppna upp för besökare efter
sommaren.
Forts
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§ 146 forts
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att
avsätta ekonomiska resurser för den planerade renoveringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 244,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 147
Science Park.
Förutsättningarna för dagens näringsliv förändras snabbt och alla insatser
samhället, företagsfrämjare och lärosäten gör för att stimulera
företagsutveckling måste vara proaktiva. Noden i sådana regionala
innovationssystem är ofta en Science Park, vilken bidrar till
näringsutveckling, regional attraktivitet, tillväxt och välstånd.
Uppstart och långsiktig finansiering av Science Park Karlskrona Ronneby
är beslutad om på kommunfullmäktige med ett årligt bidrag på tre mkr
under en 10-årsperiod med start 2016.
Karlskrona-Ronneby Science Park ska erbjuda en stimulerande och
utvecklande miljö för kunskapsintensiva tillväxtföretag. Företagen erbjuds
bl.a. infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En Science Park kan
beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och
kreativitet och utgör en plattform för större innovations- och
utvecklingsprojekt. En viktig del blir att hålla ihop arbetet med
projektansökningar till olika instanser för att växla upp medel.
Deltagande företag kommer att erbjudas olika typer av affärsnätverk,
utvecklingsprojekt, klusterverksamhet samt utvecklingsmiljöer såsom
laboratorier, test- och demonstrationsmiljöer. Vid behov kommer även
affärsutveckling, finansiering och/eller stöd för att nå en internationell
marknad att erbjudas.
Målgruppen för tjänsterna varier, men innefattar generellt allt ifrån nya
innovationsbolag, SME-företag till multinationella företag. Även företag
utanför parken är välkomna att utnyttja tjänster.
Den genomgående processen och fokusområdet ligger inom ICT och de
idag nämnda fokusområdena finns inom Marin teknik, IT och
kommunikation samt Hälsa och teknik.
En ideell förening ska bildas som ska äga Science Park. Föreningen ska
bestå av akademi, offentlig sektor och näringsliv där alla har lika stor
andel.
Finansieringen ska ske av samtliga tre sektorer. Beslut fattas i koncensus
och samarbetet ska bygga på tillit.
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§ 147 forts
Science Park.
Styrelsens sammansättning består av tre personer från respektive
ägarandel, kommunen är ordförande. Föreningen bildar ett SvB bolag
(non-profit bolag) och äger detta bolag till 100 %. Bolaget agerar som ett
AB vilket ger tydliga regler och känd spelplan. Samma personer som sitter
i föreningens styrelse sitter också i Science Park AB styrelse.
Förslaget ser ut som följer:
•

Tre personer från Blekinge Tekniska Högskola, BTH – utses av BTH

•

Tre personer från näringslivet – utses av valberedning från Industrigruppen

•

Tre personer från offentliga – två personer Karlskrona, varav en
ordförande (+ två adjungerade tjänstehen) – ordförande, en person
Landstinget (+ adjungerad tjänstehen).

Science Park kommer att driva sitt arbete i nära samverkan med Netport i
Karlshamn och andra klusterinitiativ i länet. Våra fokusområden
kompletterar varandra och samverkan kommer därför att vara högt
prioriterad.
Målen är att få fler invånare, studenter, anställda (arbetstillfällen), företag
och forskare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 210,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bilda den ideella föreningen och uppdra åt dem att bilda ett
aktiebolag enligt ovan,
2. att utse en person som ska verka som ordförande i den ideella
föreningen och likaså i det helägda bolaget,
3. att utse ytterligare en person som ordinarie ledamot tillsammans med
ordförande och en person från Landstinget, samt
4. att utse två tjänstemän att företräda kommunen som ständigt
adjungerade till styrelsen.
Patrik Hansson (S) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 148
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Ingmarie Söderblom (MP) har i en skrivelse den 25 juni 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i
arbetsmarknadsnämnden.
Jens Sjösten (S) har i en skrivelse den 15 juli 2015 avsagt sig uppdraget
som ersättare i drift- och servicenämnden.
Magnus Manhammar (S) har i en skrivelse den 10 september 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Lotta Holgersson (S) har i en skrivelse den 23 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Tommy Olsson (KD) har i en skrivelse den 24 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge och som
ledamot i kommunstyrelsen från den 1 oktober 2015.
Ida Larsson (S) har i en skrivelse den 14 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Kunskapsnämnden.
Maja Sandberg (S) har i en skrivelse den 3 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden från den 1 december 2015.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
________
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§ 149
Kommunala val.

KS 2015.5.102

Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
Ersättare Mikael Auberg (MP) efter Ingmarie Söderblom
Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare Per Thorngren (KD) efter Frans Sri Wong
Karlskronahem AB
Revisor Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Kruthusen Företagsfastigheter
Ersättare Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
AB Karlskrona Moderbolag
Ersättare Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Utveckling i Karlskrona AB
Revisor Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Science Park
Ordförande Patrik Hansson (S)
Ledamot Camilla Brunsberg (M)
Ersättare Magnus Larsson (C)
Ersättare Carl-Göran Svensson (M)
Ombud ordinarie Rikard Jönsson (S)
Ombud ersättare Peter Glimvall (M)
Valberedning ordinarie Helene Gustafsson (S)
Valberedning ersättare Emma Swahn Nilsson (M)
Tjänstemän (adjungerade)
Pia Holgersson
Carl-Martin Lanér
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Sign
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§ 149 forts
Kommunala val.
Kommunstyrelsen
Ledamot Billy Åkerström (KD) efter Tommy Olsson
Ersättare Tommy Olsson (KD) efter Billy Åkerström
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Harry Rson Svensson efter Tommy Olsson (KD)
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande från den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2019:
Nämndemän
Cecilia Nyström (S)
Jonas Sandström (S)
Inga-Lena Åbom (S)
Kaj Jansson (S)
Irene Forsberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Ulf Härstedt (S)
Malin Tingelholm (S)
Chistoffer Oxelborn (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Laila Johansson (S)
Birgitta Ståhl (M)
Britt-Marie Ammer Forss (M)
Johan Svensson (M)
Eva Ottosson (M)
Björn Liljekrantz (M)
Peter Glimvall (M)
Vakant (M)
Anne-Marie Lundmark (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mats Mattiasson (SD)
Göran Eklund (SD)
Mona Svantesson (C)
Karl-Anders Holmkvist (C)
Karin Dovstad (FP)
Gun-Britt Danielsson (FP)
Margareta Rodin (FP)
Håkan Andrén (V)
Maiellen Stensmark (MP)
Luc Manicia (MP)
Carina Olsson (KD)
____
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Akterna

KS 2015.478.102
KS 2015.443.001
KS 2015.20.214
KS 2015.588.759
KS 2014.349.700

§ 150
Anmälningsärende.
a)

Blekinge Tingsrätt, val av nämndemän.

b)

Länsstyrelsen Skåne län, protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.

c)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-13, § 166, detaljplan för
Frimuraren 8, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.

d)

Socialnämnden 2015-08-24, § 130, beslut gällande rapport icke
verkställda beslut rapportperiod 2015 kvartal 2.

e)

Äldrenämnden 2015-02-25, § 40, rapporteringsskyldighet enligt 16 kap
6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagens
4 kap 1 §.

f)

Äldrenämnden 2015-05-27, § 99, rapporteringsskyldighet enligt 16 kap
6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagens
4 kap 1 § per den 31 mars 2015.

_________
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Akterna

KS se nedan

§ 151
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/495.106
Medborgarförslag om att utveckla samarbete med Visby inom
”Östersjöturism” m.m., av Roland Thörnquist.
KS 2015/491.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun blir medlem i föreningen
Svenska cykelstäder, av Roland Thörnquist.
KS 2015/512.230
Medborgarförslag om att förtöja de flytande studentbostäderna i direkt
anslutning till BTH och Campusområdet vid Gräsvik, av Roland Thörnquist.
KS 2015/501.106
Medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med Länsstyrelsen,
Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för att åter få igång
servicen på Utklippan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/505.030
Medborgarförslag om att bli pilotkommun för att införa kombinationen av
gratis resor med lokal kollektivtrafik och belöningssystem för den som
väljer att cykla, av Roland Thörnquist.
KS 2015/502.106
Medborgarförslag om att i samarbete med Länsstyrelsen, Statens
fastighetsverk m.fl. ordna mobil tömningsstation för båt toaletter på
Utklippan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/480.882
Medborgarförslag om mindre filialer till stadsbiblioteket – ”sommarbibliotek”.
Forts
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/479.330
Medborgarförslag om att staketet kring tunnelsektionen vid Amiralitetsparken kompletteras med nät, av Ida Colvin.
KS 2015/482.514
Medborgarförslag om ljusskyltar för att se lediga P-platser, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/483.611
Medborgarförslag om att göra Sunnadalskolan till en bättre skola och en ur
arbetsmiljö bättre arbetsplats, av Ann Åkesson.
KS 2015/489.310
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/488.879
Medborgarförslag om att inventera tillgängligheten i kommunens kulturarv,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/473.531
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att vid
arrangemang på Arena Rosenholm ordnar så att kollektivtrafiken kan
erbjuda ett resealternativ för besökarna, av Roland Thörnquist.
KS 2015/469.103
Medborgarförslag om att marknadsföra kommunen med ”Sol, vind och
vatten”, av Roland Thörnquist.
KS 2015/467.842
Medborgarförslag om digitala skyltar vid husbilsparkeringen i
handelshamnen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/477.103
Medborgarförslag om att utveckla den nya tidningen som gör reklam för
Karlskrona, av Roland Thörnquist.
Forts
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/468.312
Medborgarförslag om att komplettera den nya avfartsvägen från
Aspöfärjan vid handelshamnen, med mark text/symboler som varnar för
korsande cykeltrafik innan fordonstrafiken svänger in på Hamngatan, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/470.331
Medborgarförslag till rondellsmyckning på Riksvägen vid bostadsrättsföreningen Växthuset, kv Trädgårdsmästaren i Vedebylund, Lyckeby, av
Stefan Gunnarsson.
KS 2015/462.233
Medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för el cyklar, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/463.514
Medborgarförslag om att ta fram en parkeringskarta för staden, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/519.331
Medborgarförslag om att inte bebygga utan skapa ett mer parkliknande
område söder om brofästet till nya Saltöbron, vid Björkholmen, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/514.821
Medborgarförslag om att utreda alternativa platser för ny
handbollsarena/parkeringshus, av Roland Thörnquist.
KS 2015/529.332
Medborgarförslag om att sätta upp staket mot vägen vid lekplats Eklövet,
av Terese Chrona-Adamou.
KS 2015/531.825
Motion om fler båtplatser, av Carl-Göran Svensson (M).
KS 2015/525.312
Medborgarförslag om fast monterade parkbänkar utmed promenadvägen
Östra Strandgatan på Långö, av Birgitta Stening.

Forts
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/540.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att skapa
någon vettig, användbar verksamhet för det gamla fängelset, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/539.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar om uppsättande av
fler symboler på cykelvägnätet, av Roland Thörnquist.
KS 2015/536.106
Medborgarförslag om att införa turist-/besökskort, av Roland Thörnquist.
KS 2015/533.310
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/543.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra kajen
längs Skeppsbrokajen och handelshamnen till gång- och cykelväg, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/545.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att ordna
cykelmotorväg från Högvakten fram till Sunna kanal, av Roland Thörnquist.
KS 2015/550.510
Medborgarförslag om att bilda ett cykelråd, av Roland Thörnquist.
KS 2015/553.171
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att se över
brandskyddet för kulturbyggnader och kulturmiljöer, av Roland Thörnquist.
KS 2015.561.219
Medborgarförslag om att som standard införa platsbesök för kommunala
politiker och kommunala tjänstemän innan beslut om planläggning och
större ändringar av befintlig miljö påbörjas, av Roland Thörnquist.
KS 2015/557.312
Medborgarförslag om uppsättning av betonggrisar vid cykelleden från
Verkö till Gullberna, av Tomas Westerholm.
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Sign
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/559.109
Medborgarförslag om att utlysa en tävling om ny kommunlogotype, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/556.103
Medborgarförslag om att marknadsföra kommunen status som världsarvsstad, av Roland Thörnquist.
KS 2015/572.292
Medborgarförslag om att ordna tillfälliga lokaler för världsarvets besökscentrum i konserthusteaterns foajé eller konsthallens foajé, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/570.233
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inte bygger ny handbolls/idrottsarena på Trossö, av Roland Thörnquist.
KS 2015/579.009
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om vår kommunflagg, av Roland Thörnquist.
KS 2015/580.200
Medborgarförslag om att ordna en inbjudan till internationell arkitekttävling
för nuvarande kv Bonde, samt att resultaten redovisas till allmänheten, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/581.514
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Trossö, speciellt
vid entréerna till gallerian Wachtmeister på Borgmästaregatan, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/582.317
Medborgarförslag om att det borde installeras ett relä som styrs av dagsljuset vid Rosenholm väg 22, bron, av Mikael Henrysson. Forts
KS 2015/593.312
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hattholmen
och Skeppsbrokajen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/594.219
Medborgarförslag om att arbeta med flera metoder inom stadsutveckling
för ökat medborgararrangemang, av Roland Thörnquist.
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/599. 456
Medborgarförslag om att försköna återvinningsstationerna, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/600.106
Medborgarförslag om att i samarbete med Karlskrona Lampfabrik, ta fram
gatlysen enligt äldre modell, av Roland Thörnquist.
KS 2015/183.1.2.2
Medborgarförslag om att renovera idrottshallar eller bygga nya, av
Erik Schlyter.
KS 2015/35.1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp informationsskylt om Kronoredden, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/184.1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram tillgänglighetsguide i den bebyggda
miljön, av Roland Thörnquist.
KS 2015/235.1.2.2
Medborgarförslag om att utveckla och utöka kommunens turist- och
besöksnäring, av Roland Thörnquist.
KS 2015/182.1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en komplett arkitekturguide för
bebyggelsen och bebyggelsemiljön i kommunen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/303.1.2.2
Medborgarförslag om att starta en internationell utbildning om att förvalta
världsarv, av Roland Thörnquist.
KS 2015/37.1.2.2
Medborgarförslag om att presentera resultatet av kommunens bostadsförsörjningsprogram, av Roland Thörnquist.
KS.2015/329.1.2.6
Motion om att annullera oanvända utsläppsrätter, av Yvonne SandbergFries (MP)
KS.2015/330.1.2.6
Motion om hållbar IT-strategi, av Yvonne Sandberg-Fries (MP)

Sign

Sign

Sign

Blad

46

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/353.1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en speciell service för cykel-felanmälan, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/376.1.2.2
Medborgarförslag om att göra ett minnesmärke i samband med projektet
Pottholmen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/378.1.2.2
Medborgarförslag om att förstärka Karlskrona kommuns varumärke som
”staden på öar”, Kihlströms kaj, av Inger Pettersson.
KS 2015/405.1.2.2
Medborgarförslag om att förbättra möjligheten att ta med cykel vid resor
inom kollektivtrafiken, av Roland Thörnquist.
KS 2015/472.1.2.2
Medborgarförslag om att ordna ett centralt medborgarkontor, av Roland
Thörnquist.
KS 2015/473.1.2.6
Motion kring kostnader för ensamkommande barn, Christopher Larsson
(SD)
KS 2015/517.1.2.2
Medborgarförslag om att informera om värdefulla kulturmiljöer och
byggnader, av Roland Thörnquist.
_________
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Akten

KS 2015.450.03

§ 152
Svar på interpellationer om Bubbetorps gård och FAS 3.
Interpellation 16-17 juni 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) från Emina Cejvan (M).
Patrik Hansson har den 8 september 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Emina Cejvan (M) och Patrik Hansson (S)
__________
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Kunskapsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Drift- och servicenämnden
Controller, kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.24.041

§ 153
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.
I den av kommunfullmäktige i juni 2015 fastställda investeringsbudgeten/
planen har investeringsmedel, 1 650 tkr, upptagits under år 2016 för
planerade och angelägna upprustningsåtgärder i Ramdala medborgarhus
för främst grundskolans behov. Kunskapsnämnden begär nu att denna
investering tidigareläggs till hösten 2015, eftersom planerade åtgärder blivit
akuta ur såväl kapacitets- som arbetsmiljösynpunkt. Det begärda
investeringsbeloppet ökar samtidigt med 625 tkr till totalt 2 275 tkr.
Kommunledningsförvaltningen kan dela bedömningen att behovet av
åtgärder i Ramdala blivit akut, varför planerade åtgärder bör genomföras
snarast möjligt. Den nu aktuella fördyrningen om 625 tkr kan samtidigt till
största delen täckas genom vissa omdispositioner inom den totala
investeringsbudgeten för år 2015. 360 tkr (för handikapptoalett och entréramp) kan således täckas ur funktionsstödsnämndens investeringsram för
tillgänglighetsanpassning (totalt 1 000 tkr) och ytterligare 200 tkr ur driftoch servicenämndens ospecificerade investeringsreserv inom fastighetsverksamheten. Resterande 65 tkr får sedan inrymmas inom kunskapsnämndens totalt tilldelade investeringsutrymme för år 2015.
Finansiering av återstående ursprungliga 1 650 tkr får sedan övergångsvis
ske genom en tillfällig disponering av medel ur kommunstyrelsens
ospecificerade investeringsreserv för år 2015. Dessa medel kan sedan år
2016 återföras till denna reserv från kunskapsnämndens redan tilldelade
investeringsutrymme för fastighetsverksamhet för detta år.

Forts
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§ 153 forts
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 205,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2015 med 2 210 000 kronor avseende upprustningsåtgärder i Ramdala
medborgarhus,
2. att täcka denna utökning genom omdisponering av dels
1 650 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2015,
dels 360 000 kronor från funktionsstödsnämndens investeringsram för
fastighetsverksamhet år 2015 och dels 200 000 kronor från drift- och
servicenämndens investeringsram för fastighetsverksamhet år 2015,
3. att från år 2016 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för avskrivningar,
dels beräknad ram för finansförvaltningen,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för denna investering,
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa denna
investering, samt
6. att dessutom omdisponera 1 650 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2016 till
kommunstyrelsens investeringsreserv för samma år.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att i samband med ombyggnaden skall
lokalen anpassas så att föreningar kan utnyttja den för olika aktiviteter
utanför skolans användning.
Chatarina Holmberg (S) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på Carl-Görans Svenssons
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande
och finner att förslaget avslås.
Votering begärs
Sign

Sign

Sign
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§ 153 forts
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Carl-Göran
Svenssons tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå den samma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 23 ja-röster och 43 nej-röster, 6 avstår och 3
frånvarande att avslå Carl-Görans Svenssons tilläggsyrkande.
Voteringsprotokoll 5.
Reservationer
Peter Glimvall (M), Mattias Liedholm (M), Bengt Fröberg (M), Jan-Åke
Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Emina Cejvan (M),
Morgan Kullberg (M), Anders Ovander (M), Birgitta Gamelius (M), Gerd
Sjögren (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M), Anna
Ottosson (M), Marianne Nordin (M), Ann-Louise Trulsson (KD), Tommy
Olsson (KD) och Björn Gustavsson (MP).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2015 med 2 210 000 kronor avseende upprustningsåtgärder i Ramdala
medborgarhus,
2. att täcka denna utökning genom omdisponering av dels
1 650 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2015,
dels 360 000 kronor från funktionsstödsnämndens investeringsram för
fastighetsverksamhet år 2015 och dels 200 000 kronor från drift- och
servicenämndens investeringsram för fastighetsverksamhet år 2015,
3. att från år 2016 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för avskrivningar,
dels beräknad ram för finansförvaltningen,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för denna investering,
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa denna
investering, samt
6. att dessutom omdisponera 1 650 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2016 till
kommunstyrelsens investeringsreserv för samma år.
_________
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Karlskrona Moderbolag AB
Affärsverken AB
Kruthusens Företagsfastigheter AB
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.184.040

§ 154
Rättelseärende – sänkt låneram för Kruthusen
Företagsfastigheter AB.
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den
6 mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att utöka
Affärsverkens låneram, att sänka Kruthusen Företagsfastigheter ABs
låneram samt att sänka AB Karlskronahems låneram för 2015.
Moderbolagets VD förslag avseende Kruthusen Företagsfastigheter AB var
att sänka bolagets lånerram till 515 miljoner kronor för år 2015.
I beslutet avseende Kruthusen Företagsfastigheters AB låneram har i
protokollen från Moderbolagets och kommunstyrelsens sammanträde skett
en felskrivning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 211,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att göra en rättelse av kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2015, § 77,
beslutsattsats 2, som således ska ha följande lydelse: ”att sänka
Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram till 515 miljoner kronor för år
2015”.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunjurist
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2011.301.406

§ 155
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
9 april 2015 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa
taxebilaga 2 enligt upprättat förslag. Förslaget har följande lydelse: ”Varje
lägenhet debiteras en kostnad på 100 kronor per år med ett tak på
10 000 kronor per fastighet. Ett takpris införs även på 100 000 kronor som
högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag”.
Kommunfullmäktige har den 16-17 juni 2015 beslutat att återremittera
ärendet för ett klargörande kring om taxan är förenlig med lagstigningen
kring likställighetsprincipen.
Av 2 kap 2 § kommunallagen följer att ”Kommuner och landsting ska
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något
annat”.
En taxa med tak innebär visserligen att fastighetsägarna kan anses
behandlas olika, men avgifter får differentieras så länge detta sker på
objektiv och saklig grund. Det råder således inget hinder mot att
differentiera avgifter med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika
prestationer eller annan saklig grund.
Vad gäller den aktuella miljötaxan görs inspektionerna genom stickprover
på ett antal lägenheter varefter standarden på hela fastigheten respektive
lägenhetsbeståndet kan bedömas. Det medför att vid stora fastighetsinnehav minskar arbetsinsatsen i proportion till storleken på tillsynen
eftersom man når en brytpunkt.
När det gäller schablonisering av avgifter är det viktigt att avgiften står i
rimlig proportion till de kostnader som de avgiftsbetalande åsamkar
kommunen. Vid bedömningen av vilka kostnader kommunen har
(självkostnader) för att tillhandahålla tjänsten får såväl direkta- som
indirekta kostnader medräknas (exempelvis personalkostnader, pensionskostnader, materialkostnader, försäkringar, lokalkostnader, administrativa
kostnader etc).
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§ 155 forts
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.
Enligt uppgift från förvaltningschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen står taxan i proportion till den tillsynsinsats som har bedömts
föreligga. Det finns ingen grund för att ta ut avgifter för de fastighetsbestånd som överstiger de fastslagna taken på 10 000 kronor respektive
100 000 kronor eftersom kommunens kostnader inte överstiger dessa
summor. Den nu föreslagna taxan medför en minskning av intäkter i
förhållande till tidigare fastslagen taxa som bedömdes slå hårt mot framför
allt små fastighetsägare. Den föreslagna taxan har framarbetats i
samarbete med fastighetsägarna. Att ta ut en avgift för fastighetstillsyn är
nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sina åligganden och
utföra dessa inspektioner. Den föreslagna miljöbalkstaxan är utifrån dessa
premisser att ses som förenlig med likställighetsprincipen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 171, beslutat
att återemittera förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 212,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn återigen ska
underställas kommunfullmäktige.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar att takpriset på
100 000 kr per fastighetsbolag stryks.
Patrik Hansson (S) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall på Björn Nurhadis (SD) och Carl-Göran
Svenssons (M) ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Björn Nurhadis och Carl-Göran
Svenssons tilläggsyrkande och finner att ändringsyrkandet avslås.
Votering begärs
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Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Björn Nurhadis och
Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 45 ja-röster och 28 nej-röster, 1 avstår och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 6.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxebilaga två enligt förslaget.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.346.150

§ 156
Avtal om konsumentvägledning.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 69,
beslutat att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp den
30 juni 2015 och istället hänvisa till den nationella tjänsten Hallå
Konsument på Konsumentverket.
Drift- och servicenämnden skriver att Karlskrona kommun ingår sedan
2009 samarbete med andra kommuner om en gemensam konsumentvägledning. Ljungby kommun fungerar som värdkommun för samverkan
med namnet Konsument Södra Småland. Under 2014 omfattade
samverkan 14 kommuner. Samtliga kommuner i Kronobergs län ingår i
samarbetet, därutöver ingår enskilda kommuner från näraliggande län,
däribland alltså Karlskrona kommun.
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunerna.
Konsumentverket redovisar varje år den aktuella situationen för kommunal
konsumentvägledning i Sverige. Aktuell statistik från Konsumentverket
visar att cirka 270 av landets 290 kommuner erbjuder
konsumentvägledning. Tendensen de senaste åren är att allt fler
kommuner erbjuder konsumentvägledning i någon form. Antalet anställda
som arbetar med konsumentvägledning har dock inte ökat.
Konsument Södra Småland erbjuder telefonrådgivning vilket utgör
huvudparten, samt rådgivning via e-post och Facebook till enskilda i
konsumentfrågor. Däremot tar man normalt inte emot besök.
Konsument Södra Småland finansieras av de samverkande kommunerna i
förhållande till kommunernas invånarantal. En redogörelse finns i verksamhetsberättelsen 2014. 2014 hade verksamheten 471 ärenden från
Karlskrona kommun. Viktiga frågor 2014 var bilköp, bostadsfrågor och
tele/TV/internet.
Forts
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§ 156
Avtal om konsumentvägledning.
Konsumentvägledningen kan bistå konsument med råd inför köp av varor
och tjänster. Tanken är att verksamheten skall leda till större kunskap om
näringsidkares och konsumenters rättigheter och skyldigheter.
Socialnämnden föreslog i juni 2014 att avtalet med Konsument Södra
Småland skulle sägas upp. Kommunfullmäktige beslutade dock
annorlunda.
Konsumentvägledningen överfördes den 1 januari 2015 till drift- och
servicenämnden från socialnämnden efter ett beslut i kommunfullmäktige.
Beslutet innebar också att samarbetsavtalet med Konsument Södra
Småland skulle förlängas för 2015 och utvärderas under 2015.
Anledningen var bl.a. att en nationell konsumentupplysningstjänst ”Hallå
Konsument” etablerats hos Konsumentverket, dit personer med
informationsbehov fritt kan vända sig. Utvärdering av denna tjänst skulle
också ligga till grund för kommunens ställningstagande.
Nuvarande avtal med Konsument Södra Småland löper under 2015 och
skall sägas upp senast den 30 juni 2015. Avtalet fortlöper annars för
ytterligare ett år. Den årliga kostnaden för kommunen för att delta i
samarbetstjänsten är cirka 250 000 kronor.
Drift- och servicenämnden har ingen egen kompetens i konsumentfrågor.
Tjänsten levereras från Konsument Södra Småland och är en ambitionsfråga för kommunen om vilken service man vill erbjuda.
Eftersom gällande avtal måste sägas upp sex månader innan och ärendet
inte har behandlats i kommunfullmäktige så föreslår kommunledningsförvaltningen att avtalet sägs upp senast den 30 juni 2016.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 augusti
2015 tillstyrkt drift- och servicenämndens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp den
30 juni 2016 och istället hänvisa till den nationella tjänsten
Hallå Konsument på Konsumentverket.
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§ 156 forts
Avtal om konsumentvägledning.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Yvonne Sandberg Fries (MP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om avtalet
ska förlängas, samt nämndtillhörighet.
Sofia Bothorp (MP), Jan-Olof Petersson (FP) och Carl-Göran Svensson
(M) yrkar bifall på Patrik Hansson återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_________
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.37.406

§ 157
Revidering av sotningsindex.
Direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har
vid sammanträde den 20 maj 2015, § 24, beslutat föreslå
kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommuner att justera taxor
för rengöring och brandskyddskontroll.
Direktionen skriver att Sveriges skorstensfejarmästare och Svenska
Kommunalarbetarförbundet har kommit överens om nytt sotningsindex
som kompensation för ökade lönekostnader och övriga kostnader.
För år 2015 har sotningsindex fastställts till 1,91 %. Då taxan förra året
justerades den 1 juni 2014 och datum för årets justering är satt till den
1 juli 2015 ska höjning av taxan göras enligt avtal med 1,91 % enligt
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, cirkulär 14:11.
Detta innebär att timtaxan för rengöring höjs från och med den 1 juli 2015
till 413 kronor i Ronneby och 389 kronor i Karlskrona.
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs från och med den
1 juli 2015 till 593 kronor i Ronneby och 559 kronor i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att besluta om justering av taxor för rengöring och brandskyddskontroll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.424.510

§ 158
Cykelbokslut 2014 Karlskrona kommun – årsredovisning med
ekonomi- och åtgärdsuppföljning.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 74,
föreslagit kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige att besluta
godkänna årsredovisning – Cykelbokslut 2014.
Drift- och servicenämnden skriver att drift- och servicenämnden ansvarar
för att genomföra Cykelstrategi 2030. Cykelbokslut 2014 är en
årsredovisning med åtgärder och ekonomisk uppföljning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 216,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning Cykelbokslut 2014.
Tommy Andersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kunskapsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.428.611

§ 159
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola och fritidshem.
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 28 maj 2015, § 55, beslutat
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta höga
inkomsttaket för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och att
indexering av avgiftsnivåerna tillämpas från med den 1 november 2015.
Kunskapsnämnden skriver att maxtaxan infördes 2002 och tillämpas nu av
alla kommuner. Taxan bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst
med ett tak för hur hög avgiften kan bli.
Detta inkomsttak (42 000 kr/mån) har varit oförändrat sedan 2004.
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har nu ändrats och ändringen
innebär att inkomsttaket i maxtaxan från och med den 1 juli 2015
indexeras.
Beloppet fastställs årligen av Skolverket och kommer därefter att
förändras årligen.
Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna för förskola och
fritidshem höjs. Statsbidragen kommer att minska i motsvarande mån som
avgiftsintäkterna beräknas öka för kommunerna
Förskole- och fritidshemsavgiften i Karlskrona har följt den statligt
beslutade maxtaxenivån som framgår av maxtaxeförordningen.
Karlskrona kommun behöver göra en anpassning av taxan för förskola och
fritidshem så att den överensstämmer med de nya reglerna i förordningen.
Taxan ska alltså kunna förändras utan nya beslut, när nya belopp för
inkomsttaket årligen fastställs av Skolverket.
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§ 159 forts
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola och fritidshem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med
förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och Skolverkets årliga
meddelande, samt
2. att indexering av avgiftsnivåerna tillämpas från och med
den 1 november 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Kunskapsförvaltningen
Drift- och serviceförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Utveckling i Karlskrona AB
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.455.870

§ 160
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 mars 2015, § 32
beslutat att hemställa till kommunfullmäktige at fastställa organisationen för
det fortsatta arbetet med Världsarvet enligt marknadsstrategin, samt att
anslå medel för genomförande av marknadsstrategin och
utvecklingsplanen
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 17 augusti 2015
skrivit yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
utvecklingsplanen och marknadsstrategin togs fram inom ett projekt som
genomfördes under 2014 och som till stor del finansierades av
Länsstyrelsen Blekinge.
Utvecklingsplanen föreslår en tydlig intern struktur för världsarvsfrågor där
de förvaltningar ingår som kontinuerligt arbetar med frågor kopplade till
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.
Förslaget är att det under 2015 ska bildas en intern styrgrupp och en intern
arbetsgrupp. I förslaget anges att ordförande för styrgruppen ska vara
kommunstyrelsens ordförande. Övriga ledamöter i styrgruppen ska vara
kommundirektör, VD för Utveckling i Karlskrona AB samt förvaltningschefer
för kultur- och fritidsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och
serviceförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I
förslaget anges att det i arbetsgruppen ska ingå representanter från kulturoch fritidsförvaltningen, näringslivsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen, miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen samt turismdelen inom Utveckling i
Karlskrona AB. Den organisation som ska fastställas av kommunfullmäktige baseras på utvecklingsplanen och inte marknadsstrategin som
det står i missivet från kultur- och fritidsnämnden.
Forts
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§ 160 forts
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
I marknadsstrategin föreslås en budget för marknadsföring på
200 000 kronor för 2015, 500 000 kronor för 2016, 750 000 kronor för 2017
och 1 000 000 kronor för 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
eventuella insatser för marknadsföring av Världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona under 2015-2018 får rymmas inom Utveckling i Karlskrona AB:s
fastställda resultatkrav.
Under november 2015 kommer det en utlysning inom Södra Östersjöprogrammet som har en tydlig inriktning inom hållbar destinationsutveckling av natur- och kulturarv. Ett samarbete har påbörjats med
Regionförbundet i Kalmar län angående att skicka in en ansökan till detta
program inriktat på destinationsutveckling av världsarv i programmets
geografiska området. Projektet planeras vara pågående under åren
2016-2019. Karlskrona kommun har blivit erbjuden att bli projektägare i
denna projektansökan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att avdelningen för analys och
tillväxt får i uppdrag att samordna arbetet med ansökan. I detta projekt, om
det blir beviljat, kommer det att finnas avsatta EU-medel för enskild och
gemensam marknadsföring av ingående världsarv i projektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att insatser för marknadsföring av
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona under 2016-2018 i första hand ska
inrymmas inom Utveckling i Karlskrona AB fastställda resultatkrav för
dessa år och kompletterande finansiering ska ske via EU-medel.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den
25 augusti 2015 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa utvecklingsplan och marknadsföringsstrategi för
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona,
2. att fastställa den interna organisation som föreslås i utvecklingsplanen
med kommunstyrelsens ordförande som ordförande. Övriga ledamöter i
styrgruppen föreslås vara kommundirektör, VD för utveckling i Karlskrona
samt förvaltningschefer för kultur- och fritidsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
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§ 160 forts
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
3. att ställa sig positiv till att Karlskrona kommun blir projektägare i ett
projekt inom Södra Östersjöprogrammet med syfte att främja utveckling av
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona,
4. att eventuella insatser för marknadsföring av Världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona under 2015 får rymmas inom Utveckling i Karlskrona AB
fastställda resultatkrav, samt
5. att finansiera den del av budget, för marknadsföring av Världsarvet
Örlogsstaden Karlskrona under 2016-2018, som inte inryms inom
Utveckling i Karlskrona AB fastställda resultatkrav via extern finansiering,
t.ex. inom ovan nämnda projekt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Styrelser/Nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.59.041

§ 161
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 16.45-16.55.
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till +35,4 mnkr. Av resultatet
ska 10,5 mnkr avseende ökade realisationsvinster räknas bort i den s.k.
balansavstämningen. Den balansavstämda resultatet uppgår därmed till
+24,9 mnkr. I resultatet ingår återbetalning från AFA med 24 mnkr.
Det positiva resultatet är i sig tillfredsställande betraktat i det korta
ettårsperspektivet. Men, det måste understrykas att nettokostnadsutvecklingen sammantaget inom verksamheten ger anledning till oro för
framtiden.
Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden och
äldrenämnden erhöll alla utökade ramar 2015. I rapporten efter mars
månad var det endast äldrenämnden som förväntas rymma verksamheten
inom anvisade ramar. I den nu upprättade rapporten redovisar både
äldrenämnden och kunskapsnämnden noll i avvikelse mot budget.
Socialnämnden och funktionsstödsnämnden fortsätter redovisa negativa
avvikelser mot budget. För socialnämnden har kommunfullmäktige i
rapporten efter mars månad accepterat en negativ avvikelse om 11 mnkr.
Det finns ingen anledning att föreslå något annat ställningstagande i den
här rapporten.
Kommunfullmäktiges beslut i marsrapporten avseende funktionsstödsnämnden var att nämnden ålades att vidta åtgärder så den befarade
negativa avvikelsen helt skulle elimineras. I majrapporten kan konstateras
att nämndens prognostiserade negativa avvikelse nu ökat till -6 mnkr.
Nämnden har beslutat om vissa åtgärder, men pekar ändå på en kvarstående risk att delar av underskottet kommer att kvarstå. För att hantera
den risken kommer ytterligare förändringar i verksamhetens resursfördelning att genomföras från och med augusti.
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Effekterna som kan falla ut av den förändringen har dock inte räknats in i
den nu avlämnade prognosen. Kommunledningsförvaltningen anser att det
är ett korrekt sätt att hantera den ekonomiska bedömningen – d.v.s. att inte
ta in effekter i prognosen som inte bedöms vara säkerställda.
För funktionsstödsnämnden vidkommande anser kommunledningsförvaltningen att den fortsatta inriktningen trots allt måste vara att åtgärder
ska genomföras så att kostnadsläget anpassas till anvisad ram.
Beträffande de mål som kommunfullmäktige fastställt, och som kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige därefter fördelat till
nämnderna gör kommunledningsförvaltningen den bedömningen att kravet
på anpassning till budget inte behöver medföra någon förändring av de mål
som riktats mot funktionsstödsnämnden.
Kunskapsnämnden har begärt tilläggsanslag för att täcka kostnaderna för
verksamheten i Fur. Nämndens bedömning är att upparbetade kostnader
för vårterminen uppgår till 1,7 mnkr. Nämndens bedömning är vidare att
ytterligare kostnader för höstterminen kan komma att uppstå. I det här
skedet går det emellertid inte beräkna eller bedöma storleken.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden tillförs 1,7 mnkr ur
reserven för välfärd och utveckling.
Arbetsmarknadsnämnden har begärt att investeringsmedel överförs från
dels kommunstyrelsen (i dess egenskap av nämnd för kommunledningsförvaltningen), dels från kunskapsnämnden. I samband med att ramarna
förändrades kopplat till ny organisation borde arbetsmarknadsnämnden
även ha tillförts investeringsmedel, vilket alltså inte skedde. Sammantaget
handlar det om 160 kkr. Kommunledningsförvaltningens uppfattning är den
begärda omflyttningen är att betrakta som en teknisk justering, och därmed
kan den hanteras inom den delegation som är riktad till ekonomichefen.
Det finns tydliga signaler på att anslaget för den politiska organisationen
riskerar att bli överskridet totalt sett.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår nu ett arbete med att analysera
vad kostnadsutvecklingen beror på. Intill dess att den analysen är klar gör
kommunledningsförvaltningen bedömningen att inga ytterligare medel ska
tillföras nämnderna i det här avseendet.
Sammantaget ger innehållet i, och slutsatsen av, den nu upprättade
rapporten anledning att hysa fortsatt oro för kostnadsutvecklingen och
därmed också för resultatutvecklingen framöver. Det är därför angeläget
att kommunstyrelsen principiellt gentemot alla nämnder påtalar vikten av
fortsatt kontinuerligt och intensivt arbeta med att styra och leda
verksamheten så att givna ramar inte överskrids.
Utöver ett sådant generellt uttalande föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige riktar ett
absolut krav mot funktionsstödsnämnden att den ska vidta åtgärder så att
den prognostiserade avvikelsen mot budget till fullo undviks.
Arbetsmarknadsnämnden uppvisar i majrapporten en prognostiserad
negativ avvikelse mot budget med -3,2 mnkr vilket är på samma nivå som
efter marsrapporten. Kommunfullmäktige beslutade i sin hantering av
marsrapporten att medge nämnden överskrida sitt anslag med 3,2 mnkr.
Det medgivandet bör enligt kommunledningsförvaltningen kvarstå.
Utveckling av skatter och statsbidrag är markant sämre än vad som
underlaget för budgeten indikerade. Sammantaget har kommunen en
prognos efter maj månad som ligger 15 mnkr lägre än budget. Förutom
lägre löneökningar generellt i riket och något högre arbetslöshet än vad
som tidigare kunde förutspås så finns det även negativa effekter kopplat till
slutligt utfall i den generella kostnadsutjämningen och i den specifika LSSutjämningen.
Försämringen inom skatter och statsbidrag slår direkt och med full kraft
igenom på kommunens resultaträkning.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Det torde vara svårt att med samma omedelbara effekt förändra i
verksamheterna i syfte att parera minskade intäkter. I det korta
perspektivet är den här utvecklingen i år det tydliga beviset på
nödvändigheten av att ha en tillräckligt bra resultatnivå i grunden. Årets
budgeterade resultat är bättre än tidigare, men med den försämring som
nu redovisas ändå inte tillräckligt bra. Det är därför av största vikt att de
åtgärdsnivåer som finns inbyggda i resultatbudgeten för kommande år
realiseras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 221,
beslutat för egen del att uppdra till kommundirektören till kommunstyrelsen
den 6 oktober 2015 redovisa den sammantagna utvecklingen av
kostnaderna för den politiska organisationen, samt förelägga
kommunstyrelsen förslag till åtgärder för att anpassa kostnaderna till
anvisade medel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar,
2. att med finansiering ur anslaget för välfärd och kvalitet tillföra
kunskapsnämnden 1,7 mnkr för täckning av kostnader för verksamheten i
Fur,
3. att funktionsstödsnämnden ska genomföra åtgärder som nedbringar
kostnadsläget till anvisade ramar,
4. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 3,2 mnkr,
5. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ avvikelse
mot budget med 11,3 mnkr, samt
6. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter maj
månad.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Karin Månasson (FP), Björn Fries (V), Björn Nurhadi (SD) och Carl-Göran
Svensson (M) yttrar sig.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att för funktionsstödsnämnden godkänna
en prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 6,0 Mkr.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 3
mot Åsa Gyberg Karlssons ändringsyrkande på attsats 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på attsats 3.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Åsa Gybergs
Karlssons ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 43 ja-röster och 3 nej-röster, 26 avstår och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 7.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar,
2. att med finansiering ur anslaget för välfärd och kvalitet tillföra
kunskapsnämnden 1,7 mnkr för täckning av kostnader för verksamheten i
Fur,
3. att funktionsstödsnämnden ska genomföra åtgärder som nedbringar
kostnadsläget till anvisade ramar,
4. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 3,2 mnkr,
5. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ avvikelse
mot budget med 11,3 mnkr, samt
6. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter maj
månad.
____
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2014.245.206

§ 162
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2014,
av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att avskaffa bygglovsavgift för solenergianläggningar och rabatt på solceller, solfångare och solpaneler i
samband med byggnation.
Ärendet har vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2015 återremitterats för att bygglovsavgiften för solenergianläggningar ska ses över i
samband med kommande översyn av bygglovsavgifter m.m. samt att se
över möjligheten för att undanta en större area solcellsanläggningar från
bygglovsplikt.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april
2015, § 79, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att
intresset för att uppföra solenergianläggningar har ökat under senare år,
vilket är positivt. I plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är bygglovspliktiga.
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt men
bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en byggnad eller
sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov kan också krävas
om anläggningen placeras på en byggnad inom detaljplanelagt område,
om åtgärden innebär en väsentlig fasadändring (9 kap 2 och 5 §§ PBL).
Detta innebär bland annat att större solenergianläggningar, placerade på
stativ på mark och utanför detaljplanelagt område inte omfattas av
bygglovsplikt.
Om kommunen vill ändra eller ställa krav på bygglovsplikten än vad som
anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom detaljplanebestämmelser.
Forts
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§ 162 forts.
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Kommunen har dock möjlighet att förtydliga hur man tolkar begrepp som
”väsentlig fasadändring” m.m. Detta har också gjorts i miljö- och byggnadsnämndens antagna policy för solpaneler från 2010. Policyn innehåller
följande riktlinjer.
1.

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare
bygglovsbefriande.

2.

För byggnader inom detaljplanelagt området gäller, bygglovsbefrielse
för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
under förutsättning att:
•

Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö,
till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om förvanskning,

•

Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är
större än åtta kvm,

•

Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.

Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra
solenergianläggningar på byggnader utan lov. Genom de nya reglerna har
det bland annat blivit möjligt att utan lov eller anmälan uppföra två takkupor som omfattar högst halva takfallet. Om en solenergianläggning
utförs i takfallets lutning bör därför ytan kunna utökas till att omfatta max
halva takfallet utan att lovplikt inträder.
För större anläggningar eller sådana som inte placeras i takfallets lutning,
bedöms det lämpligt att behålla bygglovsplikten. Detta i syfte att bidra till
en god bebyggd miljö och kunna bistå sökanden med rådgivning kring
utformning och placering. Förutom denna justering bedöms riktlinjerna i
gällande policy fortfarande vara aktuella.
Med ovanstående förändring i riktlinjerna kommer flertalet solenergianläggningar på en- och tvåfamiljshus att bli bygglovsbefriade. Någon
avgift kommer därmed inte heller att tas ut. I de fall där lovplikt inträder kan
nämnas att avgiften för ett bygglov för en solenergianläggning idag är cirka
2 300 – 5 000 kronor. I ärenden där solenergianläggning uppförs i
samband med ny- och ombyggnation tas ingen separat avgift ut för
anläggningen.
Forts
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§ 162 forts
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden årligen rörande
solenergianläggningar vilket innebär att intäkterna ligger på cirka
20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska täcka kostnader
för bland annat ritningsgranskning, administration och utfärdande av lov,
start- och slutbesked m.m.
Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket
medför att avskaffande eller sänkningar av avgifter måste kompenseras i
budgetram. Förvaltningen gör redan idag hårda prioriteringar i
verksamheten med hänsyn till ekonomiska och personella resurser. Med
hänsyn till dessa förhållanden rekommenderas inte en sänkning av
avgiften i nuläget. En helhetsöversyn av plan- och bygglovtaxan planeras
dock ske under 2015, med inarbetning i budget 2016.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16-17 juni, § 126, bordlagt
ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till motionen
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Björn
Gustavssons bifallsyrkande på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.209.512

§ 163
Svar på motion om alkolås på kommunens bilar.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att alkolås
ska införas i kommunens bilar för att undvika alkoholrelaterade olyckor.
Drift- och servicenämnden har på sammanträde den 26 maj 2015, § 76,
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att för närvarande
äger respektive förvaltning rätt att besluta i vilken omfattning alkolås skall
användas i de fordon verksamheterna förfogar över. Den väg den enskilde
förvaltningen väljer är en sammanvägning av ekonomi-, verksamhets-,
personal- och arbetsmiljöansvar. Det finns inga tekniska hinder för att göra
användning av alkolås obligatorisk.
Karlskrona kommun leasar cirka 400 motordrivna fordon. Därutöver äger
kommunen omkring 100 motordrivna fordon. Kostnad för att utrusta de 400
leasingfordonen med alkolås skulle uppgå till omkring 4,8 mnkr på tre år,
kostnad för årlig kalibrering medräknad. Beaktat att vanligast förekommande leasing period är tre år skulle detta ge en beräknad årlig
kostnad om 1,6 mnkr.
Motsvarande kostnad för de 100 egenägda fordonen skulle uppgå till
omkring 1 mnkr var sjätte till åttonde år. Årlig kostnad för kalibrering
uppgår då till cirka 100 tkr. Detta ger en beräknad årlig kostnad om knappt
0,3 mnkr.
Totalt för både leasade samt egenägda fordon, ger detta en beräknad återkommande årlig kostnad om knappt 1,9 mnkr. Beaktat att totala kostnaden
för leasingfordon uppgår till omkring 19 mnkr per år innebär motionens
förslag en 10 % ökning av kommunens kostnader för fordon.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 augusti
2015 tillstyrkt drift- och servicenämndens förslag.
Forts
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§ 163 forts
Svar på motion om alkolås på kommunens bilar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 223,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan- Åke Nordin (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande på motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Christopher Larssons
bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 59 ja-röster och 12 nej-röster och 4 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 8.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2011.555.106

§ 164
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
15 december 2011, § 221, av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att
Karlskrona kommun ansluter sig till systemet för hyresgaranti.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 30 mars 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att syftet med
hyresgarantisystemet, som funnit sedan 2007, är att underlätta för
individer, hushåll och familjer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
Motionärerna föreslår att Karlskrona kommun ansöker om bidrag från
Statens Bostadskreditnämnd, BKN, för att kunna införa en hyresgaranti.
För varje hyresgaranti kan erhållas ett bidrag på 5 000 kronor per hushåll.
Efter ett positivt besked från BKN föreslås att Karlskrona kommun inför
hyresgaranti enligt rådande regelverk samt att antalet garantier ska vara
30 stycken gällande under en period av två år och sex månaders hyra.
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida
som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en
kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk
förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har
svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med
besittningsskydd. Det kan till exempel bero på att den sökande har en
projektanställning istället för en tillsvidareanställning, men har en löpande
inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir
en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den som
söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad. Kommuner som väljer att
ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag på
5 000 kronor per garanti. Det statliga bidraget administreras av Boverket.
Forts
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§ 164 forts
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
Hyresgarantin omfattar minst sex månaders hyra. Garantin ska gälla under
minst två år. Varje kommun kan se välja om de vill utöka garantin
ytterligare. Varje kommun har även rätt att välja hur de vill utforma de
borgensåtaganden som en hyresgaranti innebär. Hyresgarantin innebär
inte att den som är hyresgäst kan låta bli att betala hyran. Om
hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt att i efterhand kräva
tillbaka skulden, så kallad regressrätt. Med andra ord kvarstår den enskilde
hyresgästens betalningsansvar. Det är upp till varje kommun att besluta
om hur hyresgarantin ska kunna nyttjas samt vilka återbetalningsskyldigheter som ska gälla.
Vid en ansökan om hyresgaranti gör kommunen en behovsprövning för att
se att den sökande har ekonomiska förutsättningar att klara kostnaden för
bostaden. Kommunen tittar på hela ekonomin och eventuella skulder och
betalningsanmärkningar. I behovsprövningen kontrolleras även att den
sökande inte har ett självständigt boende i nuläget samt att den sökande
inte skulle få tillgång till ett eget boende utan en kommunal hyresgaranti.
Behovsprövningen bör omfatta en bedömning av hushållets betalningsförmåga och bör grundas på skriftliga uppgifter. Det är lämpligt att göra en
budget för hushållet för att kunna bedöma om det finns utrymme för att
betala hyran.
Under förutsättning att kommunen ställt ur hyresgaranti enligt förordningen
(2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier och det finns
tillgängliga medel inom den ram som regeringen avsatt så uppgår det
statliga bidraget till 5 000 kronor per garanti. Anslaget för statligt bidrag för
kommunala hyresgarantier uppgår till cirka 43 miljoner kronor för år 2014.
Boverket fördelar ramen och beslutar om bidraget.
Under 2013 uppgick det beviljade bidraget för kommunala hyresgarantier
till 805 000 kronor, vilket motsvarar 161 utfärdade hyresgarantier som
utfärdats av 13 kommuner.
Bostadskreditnämnden genomförde 2010 en utvärdering av hyresgarantierna och då kom man fram till följande sammanfattning.
Bedömningen är att det finns etableringshinder på bostadsmarknaden,
både på hyresmarknaden och på ägarrättsmarknaden. Hyresgarantier
infördes som ett led i att stärka den enskilda individens möjligheter till ett
förstahandskontrakt eller ett bolån. När nu hyresgarantier funnits i drygt tre
år konstaterar vi att utfallet inte blivit det förväntade. Forts
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§ 164
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
De nuvarande garantiutformningarna ger så liten effekt att de måste
ifrågasättas. Unga Vuxna bedöms ha svårigheter att nå upp till de
inkomstkrav som ställs på hyresmarknaden, samtidigt som de ofta inte har
ett eget sparat kapital vilket försvårar på bolånemarknaden. Unga vuxna
har oftare kortare projektanställningar eller visstidsanställningar vilket
försvårar deras möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden.
Kommunerna är väl informerade om möjligheterna med kommunala
hyresgarantier som ett verktyg för att hjälpa hushåll att få ett förstahandskontrakt. Kommunerna ser framförallt hyresgarantier som ett komplement
till andrahandskontrakt. Det är framförallt personer med betalningsanmärkningar och låg inkomst som har blivit hjälpta. Det är endast ett fåtal
kommuner som aktivt informerar om hyresgarantier till allmänheten. De
kommuner som har ställt ut hyresgarantier är eniga om att verktyget spelar
roll och gör en skillnad för de hushåll som blir hjälpta. De bedömer att
deras fortsatta användning kommer att ligga på en nivå som idag.
BKN föreslår att hyresgarantier behålls i dagens utformning, men med en
medvetenhet om att det hjälper hushåll på marginalen och att omfattningen
inte kommer att vara mycket större än idag. BKN bedömer att det statliga
bidraget inte har en avgörande betydelse för kommunernas användning av
hyresgarantier, men föreslår ändå att bidraget kvarstår.
Förhållandevis få kommuner har anslutit sig till systemet med
hyresgarantier. Bostadskreditnämnden ifrågasätter, i den egna utvärdering
som gjorts, effekten av bostadsgarantin.
Om Karlskrona kommun ansluter sig till systemet med hyresgarantier är de
facto så att det blir ytterligare såväl kontroll- och utredande arbetsuppgifter.
Med alla steg i förfarandet skulle det behövas utökad administration som
det idag inte finns resurser till.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 224,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till motionen
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

§ 164 forts
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke
Nordins bifallsyrkande på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Jan-Åke Nordins
bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster och 31 nej-röster och 4 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 9.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
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Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2011.229.140

§ 165
Svar på motion om Fairtrade City.
Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011,
§ 44, av Christina Mattisson (S). Förslaget är att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att söka samarbete med det lokala näringslivet och den ideella
sektorn för kommunen som helhet ska uppfylla kriterierna för Fairtrade
City. Några svarsförslag har skrivits fram som av olika skäl har
återremitterats.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse den 4 augusti 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun beaktar hållbar utveckling på många olika sätt. Från övergripande
nivå till våra olika verksamheter. Karlskrona kommun ingår i
forskningsprojektet ”Hållbar kommun- och regionalutveckling” som drivs av
Blekinge Tekniska Högskola.
I kommunens inköps- och upphandlingspolicy framgår det att kommunen
ska bedriva hållbar upphandling där ekonomi, miljö- och sociala hänsyn
har samma värde. Kommunen ska påverka för hälsa och miljö på ett
positivt sätt genom att i sina upphandlingar med hållbarhetsprinciperna
som ledstjärna ställa miljökrav där så är möjligt/relevant. Vi ska också
beakta sociala och etiska hänsyn vid offentlig upphandling om
upphandlingens art motiverar detta.
Vi anser att det innebär ett åtagande att bli och vara Fairtrade kommun.
Åtagandet fordrar resurser både i form av tid och i form av pengar. Vi
bedömer att det krävs 50 % av en tjänst för att komma igång med arbetet
initialt för att arbeta specifikt med Karlskrona kommuns eget
upphandlingsområde.
Därutöver behövs det resurser för att kunna handla särskilt rättvisemärkta
produkter men också för at marknadsföra och genomföra särskilda insatser
inom området.
Dessutom bör näringslivsrepresentanter och handeln engageras där de
möjligheter att påverka arbetet och deras insatser för att kunna uppnå de
krav som finns på att vara Fairtrade kommun.
Forts
Sign

Sign

Sign
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§ 165 forts
Svar på motion om Fairtrade City.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen, samt
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag på organisation och upplägg där kommunledningsförvaltningens
upphandlingsavdelning och näringslivsavdelning får i uppdrag att arbeta
fram förslag på hur ett kommande engagemang skulle kunna se ut.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V), Christopher Larsson (SD), Patrik Hansson (S)
och Roland Andreasson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mattias Liedholm (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mattias
Liedholms avslagsyrkande på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Mattias Liedholms
avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 53 ja-röster och 16 nej-röster, 2 avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 10.
Reservation
Morgan Kullberg (M) reservera sig till förmån för eget yrkande
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla motionen, samt
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag på organisation och upplägg där kommunledningsförvaltningens
upphandlingsavdelning och näringslivsavdelning får i uppdrag att arbeta
fram förslag på hur ett kommande engagemang skulle kunna se ut.
_________
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Sign

Blad

81

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sign

Sign

Sammanträdesprotokoll

Sign

Blad

82

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

22 oktober 2015
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015

§ 166

Muntlig frågestund

§ 167

Svar på medborgarförslag om kulturkvarter i kv Bonde

§ 168

Svar på medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter i
kv Bonde

§ 169

Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor

§ 170

Svar på medborgarförslag om at skapa renoverings- och underhållsplaner för
bebyggd miljö

§ 171

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet att få
igång tidkulan på inventariekammare Nr 1

§ 172

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att bjuda in till
möte för bildandet av en extern referensgrupp för att öppna varmbad-husets
verksamhet igen

§ 173

Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 174

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 175

Kommunala val

§ 176

Anmälningsärenden

§ 177

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 178

Avskrivna motioner (återkallade)

§ 179

Inkomna interpellationer

§ 180

Svar på interpellation angående kunskapsförvaltningen

§ 181

Svar på interpellation om funktionsstödsnämnden.

§ 182

Svar på interpellation om stöd och omsorg.

§ 183

Finansrapport tertial 2, 2015

§ 184

Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och 4,
detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1

forts.
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§ 185

Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner den
1 september 2015

§ 186

Svar på motion gällande lovskolor

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 13.00 – 16.25

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Sign

Sign

Rickard Jönsson (S)
Marie Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S) kl 14.15-16.25 § 174-186
Eva-Lotta Altvall (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Jan-Åke Nordin (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.15 §§ 166-184
Annica Engblom (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
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Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Anna Ekström (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 14.15-16.25 §§ 174-186
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Ersättare

Sign

Sign

Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Tajma Sisic (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Anders Persson (S) kl 13.00-14.15 §§ 166-173
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Bengt Fröberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Tove Håkansson (KD)
Göran Eklund (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Augustsson (FP)
Pernilla Persson (C) kl 13.00-15.25 §§ 166-180
Tommy Andersson (MP)
Desiree Hoberg (V)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Marianne Nordin (M) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
Susanne Cederholm (SD) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
Fredrik Karlsson (C) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
Harry Rson Svensson (KD) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
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Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Sattar Zad (S)
Ida Henriksson (S)
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S) kl 14.15-16.25 §§ 174-186
Anna Strömqvist (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.30- 16.15 §§ 173-184
Charlotta Sahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Fredrik Karlsson (C) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Harry Rson Svensson (KD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Paul Cederholm (SD) och Jonas Sandström (S)

Justerade paragrafer

§§ 166 - 186

Sign

Sign

Sign
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Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rickard Jönsson

Justerare

______________________________
Paul Cederholm

_______________________________
Jonas Sandström

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 oktober 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 166
Muntlig frågestund
Anna-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ordförande Chatarina
Holmberg (S) i kunskapsnämnden om underskottet på 9 Mkr kommer att
bli värre år 2016.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) svarar.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.394.870

§ 167
Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret i kv Bonde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen ska
bilda och bygga ett kulturkvarter i kv Bonde.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den
31 augusti 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att en utredning under våren 2015 visar att det är möjligt
att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för stadsbibliotek, konsthall
och besökscentrum på egen mark i kv Bonde. Utredningen visar också att de
delar av kvarteret som ägs av Svenska kyrkan inte svarar mot de behov som
kommunens verksamheter har.
Utredningen är nu på remiss hos kommunens samtliga nämnder och bolag.
Under hösten 2015 väntas kommunstyrelsen ta ställning till om förslaget om
ett kulturhus/kulturkvarter ska förverkligas i kv Bonde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 314,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.404.880

§ 168
Svar på medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter i
kv Bonde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utlysa en
arkitekttävling för kv Bonde, samt att tävlingsförslagen ska ställas ut så att
kommuninvånarna får möjlighet att tycke till om förslagen.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den
31 augusti 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att en utredning under våren 2015 visar att det är möjligt
att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för stadsbibliotek, konsthall,
och besökscentrum på cirka 5 000 kvm i kvarteret Bonde. Utredningen är nu
på remiss hos kommunens samtliga nämnder och bolag.
Om kommunstyrelsen väljer att gå vidare med förslaget innebär det att en
arkitekttävling genomförs för att få fram de bästa lösningarna för kvarteret. En
professionell jury bedömer sedan de inkomna förslagen utifrån en rad kriterier.
Intresset för ett kulturhus/kulturkvarter är stort hos Karlskronaborna och det är
viktigt att det fortsatta arbetet görs med så stor öppenhet som möjligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 315,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kunskapsnämnden
Akten

KS 2014.394.609

§ 169
Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Julia Wikgren-Erheim och Emma
Obberson. Förslaget är slippa läxor.
Kunskapsnämnden har den 27 augusti 2015, § 80, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kunskapsnämnden skriver att gymnasieutbildningen är en frivillig skolform.
Det betyder att den tid varje elev vill och behöver använda för att uppnå de
personliga målen med studierna kan variera från elev till elev. Gymnasiestudier ställer därför ibland krav på såväl individuell motivation och planering
som studieteknik. För elever i gymnasieskolan kan det vara till hjälp att
samtala om sin studiesituation med lärare, studie och yrkesväg-ledare eller
elevvårdspersonal. Information kring studieteknik hålls redan idag med de
elever som börjar i årskurs ett på gymnasieskolan. Planering är igång för att
kunna utöka dessa tillfällen så att de hålls mer kontinuerligt under året och
riktas till alla elever och årskurser. Studiehandledning erbjuds inom ramen för
varje kurs av lärare, speciallärare, special-pedagoger och i vissa fall av
personliga assistenter.
Gymnasieskolan erbjuder även extra stöd till elever i form av ”mattestugor”,
extra stödtimmar som lärarna förfogar över och som kan riktas till de elever
som behöver extra stöd för att nå målen.
Gymnasieskolan har under det senaste året börjat intensifiera användningen
av digitala verktyg, eleven kan redan innan lektionen gå igenom det material
som kommer att tas upp på lektionen och materialet finns alltid tillgängligt för
eleven. Flera lärare har även börjat filma sina genomgångar även detta är ett
viktigt verktyg för självstudier och möjliggör att elever som saknar hjälp
hemma kan få denna i form av en ”lärare i hemmet”.
forts.
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KS 2014.394.609

§ 169 (forts).
Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 316,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition och beslut på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunsbergs avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
_________
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Sign
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.230.210

§ 170
Svar på medborgarförslag om att skapa renoverings- och
underhållsplaner för bebyggd miljö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att skapa
renoverings- och underhållsplaner för bebyggd miljö.
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 91, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden skriver att fastighetsavdelningen arbetar redan idag
med det förslagsställaren föreslår för de förvaltningsägda fastigheterna. Dessa
underhållsplaner är också i högsta grad kopplade till den kommunala
budgeten eftersom den anger ramarna för hur mycket underhållsåtgärder som
kan utföras respektive budgetår.
Underhållsbehov och liknande vägs in vid den långsiktiga planeringen för
kommunens lokalbehov.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 317,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.170.106

§ 171
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet att få
igång tidkulan på inventariekammare Nr 1
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar initiativet att få igång tidkulan på inventariekammaren Nr 1.
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 90, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden skriver att en tidkula på Rådhusets tak vore ett
främmande inslag på Stortorget. Tidkula hör sjöfarten till och skall ej placeras
mitt på landbacken.
Karlskrona kommun har förtroende för att Försvarsmakten och
Fortifikationsverket lägger sina underhållsresurser där de gör störst nytta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 318,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.279.822

§ 172
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att bjuda
in till möte för bildandet av en extern referensgrupp för att öppna
varmbadhusets verksamhet igen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun beslutar att bjuda in till möte för bildande av extern referensgrupp för
att öppna varmbadhusets verksamhet igen.
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 92, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden skriver att fastighetsavdelningen arbetar med att ta
fram åtgärder som möjliggör att Varmbadhuset öppnar igen efter det ordinarie
semesteruppehållet och ser idag ingen anledning att bilda en sådan
referensgrupp.
Fastighetsavdelningen har också informerat både Sveriges Radio och
Varmbadhusets vänner att arbetet fortlöper enligt plan och att man räknar med
att öppna igen efter sommaren i likhet med tidigare år
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 319,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Nämnder/Styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/753.1.4.1

§ 173
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Camilla Mikler (M) yttrar sig angående revisionens rapport om uppföljningen för
hela Karlskrona kommuns verksamhet.
Andreas Håkansson från EY går igenom uppföljningen och kommenterar
den.

Kommunens prognostiserade resultat för helår 2015 uppgår till
+32,6 mnkr. I resultatet ingår återbetalningen från AFA med 24 mnkr. Av detta
resultat ska 10,5 mnkr som är realisationsvinster räknas bort i den s.k.
balansavstämningen. Det balansavstämda resultatet uppgår därmed till +22,1
mnkr.
Målavstämning och god ekonomisk hushållning
I samband med delårsrapporten görs en målavstämning av
kommunfullmäktiges fastställda mål. Det finns 35 övergripande
verksamhetsmål som är beslutade av kommunfullmäktige. Av dessa 35 mål
utgör 31 verksamhetsmål. Dessa 31 mål har respektive nämnd/styrelse
hanterat i enlighet med budgetdirektiven, det vill säga, de har arbetat med att
göra dem SMARTA. Vid delårsrapportens upprättande finns cirka 250 s. k
smarta mål. För att få en övergripande bild av hur vi arbetar för att uppnå
målen har vi gjort en sammanställning av dessa mål som återredovisas i
delårsrapporten.
Vidare finns också avrapportering av kommunens fyra finansiella mål, som
samtliga till fullo kan utvärderas sett över perioden 2015 till 2017. Nedbrutet
för enskilda året 2015 konstatera att samtliga fyra finansiella mål kommer att
uppnås. Vi gör bedömningen att kommunen har en god ekonomisk
hushållning sett ur det finansiella perspektivet.
Från nämnder och styrelser
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 24 augusti att begära
kompensation för ökade lokalkostader i Rosenholm, under
funktionsstödsnämndens uppsägningstid av dessa lokaler.
forts.
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KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Lokalerna använder socialnämnden för mottagande av de ensamkommande
barn som Migrationsverket har anvisat till Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att nämnden bör erhålla
kompensation för dessa lokalkostnader 2015 och den del som avser 2016.
Medel för detta ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för utveckling social
omsorgsverksamhet. Kommunfullmäktige har i samband med behandling av
uppföljningsrapporterna per sista mars respektive sista maj, beslutat medge
socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden tillåtelse att överskrida sina
budgetar för år 2015 med -11,3 respektive -3,2 mnkr. Deras nya prognoser
innebär nu avvikelse med -6,0 respektive -1,8 mnkr. De båda nämnderna har
nu förbättrat sina prognoser, med totalt 6,7 mnkr, varför den tillåtna avvikelsen
kan minskas.
Samtidigt har kunskapsnämnden gått tillbaka till den prognos som lämnades i
mars om – 9 mnkr. Nämnden har tidigare fått i uppdrag att vidta åtgärder för
att nå en ekonomi i balans. Nämndens bedömning är nu att detta inte kommer
att lyckas. I det korta perspektivet bör nämnden avlastas från att vidta åtgärder
som ger effekt för 2015, utan istället ges i uppdrag att vidta åtgärder av sådan
art att nämndens tilldelade ramar för år 2016 kan hållas. Detta eftersom
nämndens ramar för 2016 är oförändrade och det är därmed av stor vikt att
åtgärder vidtas för att nedbringa kostnadsläget långsiktigt. Självklart ska
restriktivitet råda. Ett medgivande för kunskapsnämnden att redovisa
underskott med -9,0 mnkr samtidigt som tillåtna avvikelser för socialnämnden
och arbetsmarknadsnämnden minskas. Drift- och servicenämnden har i sin
rapport meddelat att de effektiviseringskrav som nämnden har inom
hamnverksamheten inte är möjliga att genomföra under innevarande år.
Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om -3,5 mnkr. Därtill kan
konstateras att nämnden har ett antal konstaterade positiva avvikelser inom
andra verksamheter för den tid som varit. Därför kan det antas vara rimligt att
påtala för nämnden att den ska vidta åtgärder för att undvika underskott.
forts.
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KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Ekonomiska obalanser finns inte endast inom de kommunala nämnderna utan
även inom bolagskoncernen, och enligt det av kommunfullmäktige beslutade
dokumentet ”ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” har
styrelserna där motsvarande krav på sig att vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans.
Utveckling i Karlskrona AB har i sin rapport försämrat sin prognos och det är
rimligt att bolaget på samma sätt som nämnderna ska vidta åtgärder för att
motverka avvikelsen.
Samtliga nämnder och styrelser måste hålla sig inom de ramar som
kommunfullmäktige beslutat om. Det är respektive nämnd eller styrelse som
ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med de medel som finns till
förfogande. I händelse att nämnd/styrelse skulle bedöma att detta inte är
möjligt ska förslag på förändring göras på de av kommunfullmäktige
Fastställda målen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 310 för egen
del beslutat
1. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015,
2. att kompensera socialnämnden för ökade lokalkostnader Rosenholm 2015
med 300 000 tkr och med 700 000 tkr för första halvåret 2016 som är följden
av tillfälligt övertagande av lokal från funktionsstödsnämnden, och att detta
ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för utveckling social
omsorgsverksamhet,
3. att uppdra till kommundirektören att med den 30 september som
avstämningstidpunkt till kommunstyrelsen i november redovisa
nulägesbeskrivning av direktivens genomförande, samt
4. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
forts.
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KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 310,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar för
verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2015, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans och att dessa redovisas senast i samband med uppföljning per den 31
oktober 2015,
3. att ändra medgivande om underskott för år 2015 för
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden till -1,8 respektive -6,0 mnkr,
samt
4. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att ge kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga
konsekvenserna av årets befarade underskott i kunskapsnämnden och
funktionsstödsnämnden och att det återapporteras till kommunstyrelsen
november 2015.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att medge kunskapsförvaltningen att gå med
underskott om 9 miljoner kronor, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå
omprioriteringar i budgeten till nästa kommunfullmäktige som möjliggör
kunskapsförvaltningens underskott, att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag
att utreda hur mycket pengar nämnden behöver för att följa lagstiftningen och
säkerställa att varje enskild omsorgstagare får det stöd och den omsorg de
behöver,
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge kommundirektören i uppdrag att
utvärdera de långsiktiga konsekvenserna av årets underskott för
kunskapsnämnden samt avsteg från lagkrav i funktionsstödsnämnden och
återkomma med förslag på eventuellt nödvändiga omprioriteringar i 2016 års
budget för kommunstyrelsen att ta ställning till, senast på kommunstyrelsen
november 2015, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram en analys och en utredning kring
varför sjukskrivningarna numera konstamt ökar, och i samband med detta ta
fram konkreta förslag på åtgärder för att få ner sjukskrivningarna.
Billy Åkeström (KD), Christopher Larsson (SD), Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar
bifall på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt bifall på
Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Tommy Andersson (MP) yrkar att nästa delårsrapport kompletteras med
konkreta planer för hur vi ska uppnå målet ”Karlskrona kommun ska minska
sin klimatpåverkan”.
Ann-Louise Trulsson (KD) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall till
Tommy Anderssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patriks Hanssons (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Hanssons förslag.
Ordförande ställer proposition på Tommy Anderssons (MP) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Anderssons förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkanden
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkanden.
forts.
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KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Votering begärs
Fullmäktige beslutar med 30 ja-röster och 42 nej-röster och 3 frånvarande att
avslå Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar för
verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2015, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans och att dessa redovisas senast i samband med uppföljning per den 31
oktober 2015,
3. att ändra medgivande om underskott för år 2015 för
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden till -1,8 respektive -6,0 mnkr,
4. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015,
5. att ge kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga konsekvenserna av årets
befarade underskott i kunskapsnämnden och funktionsstödsnämnden och att
det återapporteras till kommunstyrelsen november 2015, samt
6. att nästa delårsrapport kompletteras med konkreta planer för hur vi ska
uppnå målet ”Karlskrona kommun ska minska sin klimatpåverkan”
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015/150.1.2.5

§ 174
Avsägelser av kommunala uppdrag
Oliver Brissmalm Mellqvist (M) har i skrivelse 27 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i funktionsstödsnämnden.
Patrik Stjernlöf (M) har i skrivelse 20 september 2015 avsagt sig uppdraget
som andre vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
Pia Eklund (S) har i skrivelse den 22 oktober 2015 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150.1.2.5

§ 175
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
2:e vice ordförande Gustav Nilsson (M) efter Patrik Stjernlöf.
Ledamot Emina Cejvan (M) efter Gustav Nilsson.
Ersättare Julia Melander (M) efter Emina Cejvan.
Nämndeman
Marianne Ivarsson (M) efter Caroline Ohlsson.
-----Följande val annulleras på grund av fel val vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 september 2015, § 149.
Karlskronahem AB
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M), efter Camilla Mikler.
________
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Akterna

KS 2015/319.4.2.2
KS 2015/888.1.4.1
KS 2015/546.1.6.3
KS 2015/896.1.6.3
KS 2015/630.1.4.1

§ 176
Anmälningsärende
a)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10 september 2015, § 196,
detaljplan för Berggren 10 m fl

b)

Socialnämnden 21 september 2015, § 148, delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med personalnyckeltal

c)

Revisorerna Region Blekinge 25 augusti 2015, granskning av målstyrning
enligt god ekonomisk hushållning

d)

Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med verksamhetsuppföljning augusti 2015

e)

Drift- och servicenämnden 22 september 2015, § 117, ekonomi- och
verksamhetsuppföljning

________
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Akterna

KS se nedan

§ 177
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/589.1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett parkliknande område vid Saltöbron, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/608.1.2.2
Medborgarförslag om att Jarramas återförs till Borgmästarfjärden, av
Ann-Christin Svensson.
KS 2015/767.1.2.2
Medborgarförslag om att göra temadagar i samband med att göra något med
tunnel- och schaktsystemet längs Kungsgatan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/829.1.2.2
Medborgarförslag om att följa upp tjänsten ”felanmälan”, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1009.1.2.2
Medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan Skeppsbrokajen och
Handelshamnen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1010.1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp bullerskydd på infartsleden, av
Ola Hallqvist.
KS 2015/928.1.2.2
Medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med sportfiskeprofil, av
Fredrika Ternelius.
KS 2015/984.1.2.2
Medborgarförslag om att göra en informationsinsats om Pottholmen, av
Roland Thörnquist.
forts.
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KS se nedan

§ 177 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/897.1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang som ”kulturnatten” i
Karlshamn, av Roland Thörnquist.
KS 2015/830.1.2.2
Medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/839.1.2.2
Medborgarförslag om ett informationsmöte om kvarteret Bonde, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/923.1.2.2
Medborgarförslag om krav på utformning av en eventuell bebyggelse vid
hamnmagasinen i Kalvhagen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/910.1.2.6
Motion om fullmäktiges debattregler, av Emma Stjernlöf (M).
KS 2015/1024.1.2.2
Medborgarförslag om att inte riva någon äldre byggnad i kulturkvarteret i
kv Bonde, av Roland Thörnquist.
KS 2015/645.1.2.2
Medborgarförslag om att stödja marknadsföringen av Blekinge museum och
Marinmuseum, av Roland Thörnquist.
KS 2015/604.1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar, speciellt vid
Wachtmeister galleria, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1069.1.2.2
Medborgarförslag om att placera ut repliker av de salut- och signalkanoner
från förr på Storgatan, av Roland Törnquist.
forts.
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§ 177 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1123.1.2.2
Medborgarförslag – avveckla Östersjöhallen/Idrottshallen, flytta ut
verksamheterna till ABB Arena Rosenholm samt planlägg mässhall, storaula
och utställningslokal på Pottholmen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1153.1.2.2
Medborgarförslag om att i den översiktliga planeringen ta med mer utvecklat
om den fysiska tillgängligheten i vårt samhälle och den bebyggda miljön, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1155.1.2.2
Medborgarförslag om att i den översiktliga planeringen ta med mer utvecklat
om oförutsedda händelser för samhället och olika kris- och nödsituationer, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1175.1.2.2
Medborgarförslag om att avsluta den påbörjade planläggningen av
Kilströmskaj, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1295.1.2.1
Motion angående sittning i kommunfullmäktige, av Christopher Larsson (SD).
KS 2015/1297.1.2.1
Motion angående att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att
berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök på dennes arbetsplats,
av Lotta Antman (SD).
KS 2015/1293.1.2.1
Motion angående matkommission, av Christopher Larsson (SD).
KS 2015.1258/1.2.2
Medborgarförslag att kommunen tar beslut att erhålla förtur vid försäljning av
kyrkans fastigheter i kv Bonde, av Roland Thörnquist.
forts.
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§ 177 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1316.1.2.2
Medborgarförslag att kommunen gör en utställning i kv Bonde om hur andra
kommuner i landet har gjort och gör då det gäller etablering och utveckling av
kulturkvarter, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1336.1.2.2
Medborgarförslag att inte bygga, upprätta fler tomter runt Trummenäs-området
förrän utbyggnation av dagis/skola och vägar är gjorda, av Christer Larsson.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/603.1.2.6

§ 178
Avskrivna motioner (återkallade)
Återkallande av motion om att förändra pensionssystemet för politiker, av
Ingrid Hermansson (C).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna återkallandet av motion om att förändra pensionssystemet för
politiker av Ingrid Hermansson (C).
________
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Akterna

KS 2015/1057.1.2.6
KS 2015/1058.1.2.6
KS 2015/1060.1.2.6

§ 179
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
1. Interpellation till Chatarina Holmberg (S) angående kunskapsförvaltningen,
av Carl-Göran Svensson (M).
2. Interpellation till Anna Ekström (FP) angående funktionsstödsnämnden, av
Anders Ovander (M).
3. Interpellation till Patrik Hansson (S) angående stöd och omsorg för
funktionsnedsatta, av Camilla Brunsberg (M).
_________
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Akten

KS 2015/1060.1.2.6

§ 180
Svar på interpellation angående kunskapsförvaltningen
Interpellation den 12 oktober 2015 till kunskapsnämndens ordförande
Chatarina Holmberg (S) angående kunskapsförvaltningen från Carl-Göran
Svensson (M).
Chatarina Holmberg har den 18 oktober 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Chatarina Holmberg (S), Carl-Göran Svensson (M), Bengt
Fröberg (M), Ann-Louise Trulsson (KD) och Pernilla Persson (C).
________
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Akten

KS 2015/1058.1.2.6

§ 181
Svar på interpellation om funktionsstödsnämnden.
Interpellation den 8 oktober 2015 till funktionsstödsnämndens ordförande
Anna Ekström (FP) om funktionsstödsnämnden från Anders Ovander (M).
Anna Ekström har den 21 oktober 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Anna Ekström (FP), Anders Ovander (M), Inga Lill Siggelsten
Blum (KD), Magnus Larsson (C) och Jan-Åke Nordin (M).
________
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Akten

KS 2015/1057.1.2.6

§ 182
Svar på interpellation om stöd och omsorg.
Interpellation den 12 oktober 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om stöd och omsorg från Camilla Brunsberg (M).
Patrik Hansson har den 15 oktober 2015 svarat på interpellationen.

I debatten deltar Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M).
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.741.1.4.1

§ 183
Finansrapport tertial 2, 2015
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska lämna en
rapport med en beskrivning av finansverksamheten och riskhantering i den
samlade verksamheten.
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner,
likviditetshantering och finansiella placeringar samordnas. Samordningen sker
genom, den inom kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken.
Målsättningen för finansverksamheten inom den samlade verksamheten är att:
•

Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital

•

Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto

•

Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Den finansiella rapporten syftar till dels till att göra underlag för planering och
beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl
finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 309,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansrapport, tertial 2, 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

KS 2015.82.4.2.2

§ 184
Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
Markanvisningsavtalet är upprättat med Kärnhem Bostadsproduktion AB.
Detaljplanen och det samverkansavtal som tecknades 23 juni 2008 mellan
Karlskrona kommun och Kärnhem AB, utgör grunden för detta avtal.
Kommunen kommer att överlåta den mark som ägs av kommunen inom
kvarter 1, 2 och 4 enligt särskilda köpekontrakt. Ytorna framgår av avtalets
bilaga 2.
Kärnhem AB äger rätt att förvärva marken i tre etapper, där etapp 1 är kvarter
2, etapp 2 är kvarter 1 och etapp 3 är kvarter 4.
Etapp 1 (kvarter 2) ska tillträdas senast 20 månader, etapp 2 (kvarter 1) ska
tillträdas senast 40 månader och etapp 3 (kvarter 4) ska tillträdas senast 60
månader från undertecknandet av detta avtal.
Byggnation för respektive kvarter ska sedan påbörjas senast inom 12
månader från tillträdet. Detta kommer även att utgöra villkor i köpekontrakten
som upprättas.
Den bebyggelse som uppförs skall följa detaljplanen för Pottholmen 1 m.fl.,
etapp 1.
Exploateringen och kvartersutbyggnaden kommer att bedrivas enligt
nedanstående tidsplan:
•

Byggstart kvarter 2, september 2016

•

Byggstart kvarter 1, kvartal 1, 2018

•

Byggstart kvarter 4, kvartal 1, 2020

•

Byggstart P-hus, 2020
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015.82.4.2.2

§ 184 (forts).
Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
Enligt detaljplanen så behålls och renoveras byggnad 34 medan övriga
befintliga byggnader inom området rivs. Som medfinansiering av
renoveringskostnaderna för byggnad 34 ska Kärnhem AB betala
1 500 000 kronor till kommunen.
Som medfinansiering till konstnärlig gestaltning av allmän plats ska Kärnhem
AB betala 250 000 kronor till kommunen.
Kärnhem AB förbinder sig att via P-köp lösa sina parkeringsåtgärder som är
kopplade till respektive kvarters aktuella byggrätter enligt beviljat bygglov.
Kommunen ska erhålla en ersättning per bilplats med
250 000 kronor.
Kärnhem AB ska upprätta en handlingsplan som beskriver på vilket sätt man
avser att infria målen i kommunens hållbarhetsprogram för Pottholmen etapp
1. Handlingsplanen ska godkännas av kommunen och lämnas in i samband
med att köpekontraktet tecknas för respektive kvarter.
Avtalet innebär ingen förändring gentemot kommunens tidigare planering
beträffande intäkter och kostnader.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 september 2015 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 311,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna markanvisningsavtal mellan Karlskrona kommun och
Kärnhem Bostadsproduktion AB om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2
och 4 inom detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1, samt
2. att delegera till kommunstyrelsen att genom separata köpekontrakt försälja
berörd mark enligt markanvisningsavtalet.
forts.
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KS 2015.82.4.2.2

§ 184 (forts).
Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
Patrik Hansson (S), Carl-Göran Svensson (M), Camilla Brunsberg (M),
Christopher Larsson (SD), Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP), Billy
Åkerström (KD), Börje Dovstad (FP), Jan Lennartsson (M) och Björn
Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Styrelser/Nämnder
Akten

KS 2015.760.1.2.7

§ 185
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag per
den 1 september 2015
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggningen av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen och medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29-30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 312,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckning per den 1 september 2015.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Kunskapsnämnden
Akten

KS 2014.593.610

§ 186
Svar på motion gällande lovskolor
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10-11 december
2014 § 224, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att genomföra lovskolor.
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2015 lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att det finns idag verksamhet som riktar
sig till främst elever i åk 9 och som saknar behörighet till gymnasiet. Det är cirka
100 elever som anmäler sig till varje lov.
Supportskola
- Mellanmål 100 elever x 15 kr x 5 dagar = 7 500 kronor
- 12 lärare x 5 dagar = 93 000 kronor + sociala avgifter
- Material 2 000 kronor
Totalt 102 500 kronor x 3 lov
Sommarskola
- Mellanmål 100 elever x 15 kronor x 10 dagar = 15 000 kronor
- 12 lärare x 10 dagar = 258 000 kronor + sociala avgifter
- Material 2 000 kronor
Totalt 275 000 kronor
- Busskort 20 buntar á 2 400 kronor = 48 000 kronor
Detta innebär att dagens organisation kostar cirka 630 500 kronor på ett år.
Kommunen får ersättning med 1 000 kronor för varje elev i åk 9 och lov.
Beslut nationell budget
I den beslutade nationella budgeten för 2015 ingår satsningar på sommar- och
lovskolor för elever i årskurs 6-9.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2014.593.610

§ 186 (forts).
Svar på motion gällande lovskolor
Från skolverket
Sommarskola
Huvudman kan söka statsbidrag för sommarskola för elev som behöver den
för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Eleven ska under
vårterminen 2015 gått:
- årskurs 6-9 i grundskolan
- årskurs 6 i sameskolan, eller
- årskurs 7-10 i specialskolan
Statsbidrag för sommarskola kan också sökas för elev som behöver den för att
nå kunskapskraven i den inledande kursen i matematik. Eleven ska gå på:
- gymnasieskolans yrkesprogram
Lovskola
Huvudman kan söka statsbidrag för undervisning under sport-, påsk- och
höstlov för elever som behöver den för att nå kunskapskraven i ett eller flera
ämnen. Eleven ska gå i:
- årskurs 9 grundskolan, eller
- årskurs 10 i specialskolan
Villkor för bidraget
Bidraget gäller till undervisning av elever som inte nått eller riskerar att inte nå
kunskapskraven. Eleverna ska ha deltagit i och avslutat lov- eller
sommarskolan.
Vid lov- och sommarskola ska undervisningen ges av lärare som får
anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Det innebär att
läraren som undervisar ska vara legitimerad.
forts.
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KS 2014.593.610

§ 186 (forts).
Svar på motion gällande lovskolor
Bidragets storlek
Bidraget är upp till 1 000 kronor/elev och vecka för undervisning under
sommarlovet (då bidraget kan sökas per vecka), och 200 kronor/dag för
undervisning under sport-, påsk- och höstlovet (då bidraget kan sökas
per dag).
Utifrån den beslutade nationella budgeten 2015 pågår arbete för
utökning/utveckling utifrån skolverkets angivna ramar för statsbidrag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 313,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att föreslå motionen besvarad.
Lotta Antman (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
19 november 2015

§ 187

Information om kunskapsnämndens verksamheter

§ 188

Muntlig frågestund

§ 189

Svar på medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan byggs
om med ny cykelbana som ansluter till planerade cykelbanan mellan
Parkgatan och Ronnebygatan

§ 190

Svar på medborgarförslag att inte bygga broar mellan Dragsö-Högaholm,
Högaholm-Långö samt Kålö-Långö

§ 191

Svar på medborgarförslag kring hanteringen av barnen vid simskolan i
Karlskrona simhall

§ 192

Svar på medborgarförslag om att analysera och kartlägga de utsiktspunkter som finns från de centrala stadsmiljöerna

§ 193

Svar på medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad och
framförallt bättre trafiksäkerhet

§ 194

Svar på medborgarförslag om att informera och visa vilka områden som
är aktuella för förtätning på Trossö

§ 195

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla

§ 196

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför obligatoriska
platsbesök för kommunala beslutsfattare innan besluten ska tas,
framförallt inom världsarvets utbredningsområde

§ 197

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
avbryta planläggningen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen, Saltö
och byta plats till Blåportsområdet istället

§ 198

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets nordöstra del
till Björkholmskajens gång- och cykelbana i västlig riktning

§ 199

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med trafikljussignaler

§ 200

Svar på medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer i kommunen
forts.
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§ 201

Svar på medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
stretagiska platser i Karlskrona kommun

§ 202

Svar på medborgarförslag om att starta en kampanj som ställer frågan
om hur Karlskronas kommuninvånare tycker att kv Muddret och
kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för framtiden

§ 203

Svar på medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten

§ 202

Svar på medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen,
Saltöbron

§ 203

Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på gymnasiet
att få sommarjobb

§ 204

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Oljehamnen och Trossö

§ 205

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 206

Kommunala val

§ 207

Anmälningsärenden

§ 208

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 210

Inkomna interpellationer

§ 211

Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016

§ 212

Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016

§ 213

Rökfri arbetstid i Karlskrona kommun

§ 214

Sammanträdesplan år 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott

§ 215

Svar på motion angående startande av ett Komhall

§ 216

Svar på motion om suicidprevention

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 19 november 2015 klockan 13.00 – 16.25
Beslutande

Sign

Ordförande
2:e v ordf

Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Patrik Hansson (S), kl 14.40-16.25 §§ 205-216
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S), kl 14.40-16.25 §§ 205-216
Chatarina Holmberg (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S), kl 14.10-16.25 §§ 197-216
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
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Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månasson (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Tommy Andersson (MP), kl 13.00-14.20 §§ 187-204
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)
Ersättare

Sign

Sign

Anna Strömqvist (S)
Håkan Eriksson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S), kl 13.00-14.40
§§ 187-204
Daniel Håkansson (S)
Sattar Zad (S), kl 13.00-14.40 §§ 187-204
Mats Fagerlund (S), kl 13.00-14.10 §§ 187-216
Anders Persson (S)
Mattias Liedholm (M)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Maiellen Stensmark (MP), kl 14.40-16.25
§§ 205-216
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Närvarande ersättare

Charlotta Sahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP)
José Espinoza (MP), kl 15.30-16.25
Maiellen Stensmark (MP), kl 13.00-14.20
§§ 187-204
Inga Lill Siggelsten Blum (KD), kl 15.30- 16.25
Harry Rson Svensson (KD)
Mats Fagerlund (S), kl 14.10-16.25 §§ 197-216
Kerstin Ekberg Söderbom (S), kl 14.40-16.25
§§ 205-216
Sattar Zad (S), kl 14.40-16.25 §§ 205-216

Tjänstemän Nämndsekreterare
Kanslichef
Kommundirektör
Kommunjurist

Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark
Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander

Övriga

Förvaltningschef Göran Palmér

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jörgen Johansson (C) och Patrik Stjernlöf (M)

Justerade paragrafer

§§ 187 - 216

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Maria Persson
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Justerare

_______________________________
Jörgen Johansson

_______________________________
Patrik Stjernlöf

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 november 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 187
Information om kunskapsnämndens verksamheter
Förvaltningschef Göran Palmér informerar i ärendet.
Informationen handlar om:
•

Skolinspektionens tillsyn av Karlskrona kommun

•

Vilka brister

•

Beslutande åtgärder

Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
_________
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§ 188
Muntlig frågestund
Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till kunskapsnämndens ordförande
Chatarina Holmberg (S) om rektorerna kommer att få resurser för att
komma tillrätta med skolagens krav.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
Emma Swahn Nilsson (M) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om hur man ser på skolan år 2015 och
om man kommer att satsa på framåt.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
Yvonne Sandberg Fries (MP) ställer en fråga till kommunalrådet
Magnus Larsson (C) om hur de nya pengarna som Karlskrona kommun fått
ska användas.
Magnus Larsson (C) svarar.
_________
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om man kommer att tillföra pengar så
att barn ska får godkända betyg.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
forts.
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§ 188 (forts).
Muntlig frågestund
Patrik Stjernlöf (M) ställer en fråga till kommunfullmäktiges ordförande
Maria Persson (C) om man kan göra en begränsning av antalet inlämnade
medborgarförslag.
Maria Persson (C) svarar.
_________
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om man försöker få en samsyn när
man titta på olika åtgärder och att man prioritera det utifrån barnens bästa.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/662 1.2.2

§ 189
Svar på medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan
byggs om med ny cykelbana som ansluter till planerade cykelbanan
mellan Parkgatan och Ronnebygatan
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att västra
delen av Ronnebygatan byggs om med ny cykelbana som ansluter till
planerade cykelbanan mellan Parkgatan och Ronnebygatan.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 124, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun bygger om västra Ronnebygatan till ett gångfartsområde. Där kommer det vara tillåtet att cykla. Att bygga en separat cykelbana längs den vägen ser drift- och serviceförvaltningen därför ingen
vinning med.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 339,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

10

Sammanträdesdatum

Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1558 1.2.2

§ 190
Svar på medborgarförslag att inte bygga broar mellan DragsöHögaholm, Högaholm-Långö samt Kålö-Långö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014, § 68, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
tar beslut om att inte bygga broar mellan Dragsö-Högaholm,
Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 154,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att kommunen tar beslut
att inte broar mellan Dragsö-Högaholm, Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö.
Borgmästarefjärden måste också i framtiden kunna erbjuda icke höjdbegränsade vattenleder.
Att sammanbinda de centrala öarna kring Borgmästarefjärden till ett
sammanhängande stråk är en tanke som funnits länge, och bl.a. slås fast i
kommunens översiktsplan. I planen konstateras att ”Broar mellan KålöHögaholm och mellan Högaholm-Dragsö tillsammans med en bro mellan
Långö-Kålö ökar tillgängligheten till grönområde och ger möjlighet till fler
promenadstråk”.
Skälet till ställningstagandet i översiktsplanen är att en sammankoppling av
dessa öar skulle möjliggöra promenader, cykelturer och joggingrundor runt
hela Borgmästarefjärden. I centrala Karlskrona har kommunen länge
arbetat med att öka tillgängligheten till attraktiva grönområden, då brist på
detta har påpekats i flera utredningar de senaste årtiondena. Senast i
hållbarhetsprogrammet för Pottholmen. Genom att koppla samman de
aktuella öarna, blir de stora och kvalitativa grönområdena på Saltö och
Dragsö, samt de nära på obebyggda öarna Kålö och Högaholm tillgängliga
för många fler. Härigenom får täta bostadsområden som Trossö, Pantarholmen och Galgamarken plötsligt en mycket god närhet till högkvalitativa
ostörda rekreationsområden med vattenkontakt mitt i staden.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1558 1.2.2

§ 190 (forts).
Svar medborgarförslag att inte bygga broar mellan DragsöHögaholm, Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö
Att binda samman staden runt fjärden ger också en mycket intressant
promenadrunda av lagom längd, som kan väntas bidra till en ökad
folkhälsa i staden, samtidigt som den blir ett attraktivt sätt för besökare att
uppleva Karlskrona. Behovet av segelfri höjd bör till viss del kunna tillgodoses genom en brohöjd mellan Dragsö och Högaholm som tillgodoser
skärgårdstrafikens behov, och som är öppningsbar för segelbåtar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser med stöd av ovanstående
att ett beslut enligt medborgarförslaget inte bör fattas.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 340,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Akten

KS 2015/513 1.2.2

§ 191
Svar på medborgarförslag kring hanteringen av barnen vid simskolan
i Karlskrona simhall
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Åsa Wijk. Förslaget gäller hantering av barn
vid simskolan i Karlskrona Varmbadhus.
Kultur- och fritidsnämnden har den 7 september 2015, § 53, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagslämnaren har i sitt medborgarförslag beskrivit ”som läget ser ut nu
så behöver ensamstående lämna våra små barn, av motsatt kön, till att klä
om och göra sig redo för simskola alldeles själva…” Vidare saknar
förslagslämnaren fler duschar för allmänheten.
Simskolan föreslås lösa detta genom att avsätta en personal av vardera
kön att vara tillsammans med barnen i omklädningsrummen före och efter
simskolan för att stötta och se till att de kommer iordning och på så vis
slippa vara ensamma i omklädningsrummet.
I Karlskrona Simhall har, förutom omklädningsrummen för damer/herrar,
även två separata duschar för allmänheten där man har möjlighet att vara
tillsammans med sitt barn. Dessa duschar saknar dock egna klädskåp
vilket innebär att klädskåpen i omklädningsrummen får användas. Det finns
ett nybyggt duschrum vid stora bassängen och ett duschrum en våning
upp som också kan nyttjas av allmänheten, de är alltså inte
personalduschar.
Ansvaret för barnen vid simskolan har berörd simskola varför frågan om
bemanning i omklädningsrummen vid ombyte får riktas direkt till dem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 341,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1559 1.2.2

§ 192
Svar på medborgarförslag om att analysera och kartlägga de
utsiktspunkter som finns från de centrala stadsmiljöerna
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att analysera och kartlägga de utsiktsplatser som
finns från de centrala stadsmiljöerna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 155,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att analysera och kartlägga de utsiktspunkter som finns från
de centrala stadsmiljöerna, d v s de punkter där det finns kontakt med
havet och där utblickar möter den så för Karlskrona speciella skärgårdsmiljön. Denna viktiga kartläggning kan sedan vara till underlag för att inte
bygga bort eller förändra de fantastiska förutsättningarna som finns i
staden Karlskrona.
De analyser som efterfrågas i medborgarförslaget finns redan gjorda och
ligger som grund för all planering och byggnation i Karlskrona. Som en av
grunderna till Karlskronas utnämning som världsarv är den sedan år 1680
bevarade och konsekvent genomförda stadsplanen, där stadens rutnät,
axlar och strålgator definierar stadens riktningar och vyer. Betydelsen av
att bevara dessa riktningar och vyer har slagits fast i varje kommunal
översiktsplan sedan dess. I modern tid har dessa planer och möten mellan
stad och hav särskilt analyserats i utredningen ”Stadsliv” från 2007, som
togs fram med hjälp av Gehl Architects i Köpenhamn, och som arbetats in i
den nu gällande översiktsplanen från 2010. Frågan beaktas också särskilt i
varje byggnation eller detaljplan.
Att ytterligare en gång analysera detta i ett eget ärende förefaller inte vara
en god hushållning av kommunens resurser.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1559 1.2.2

§ 192 (forts).
Svar på medborgarförslag om att analysera och kartlägga de
utsiktspunkter som finns från de centrala stadsmiljöerna
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 342,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/665 1.2.2

§ 193
Svar på medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad
och framförallt bättre trafiksäkerhet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att förbättra
och göra närområdet vid korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad och framförallt bättre trafiksäkert.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 127, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden är medveten om nackdelarna med varuintagets
placering vid den västra entrén till Wachtmeister galleria. I syfte att
underlätta för de gående är korsningen upphöjd för att signalera att fordon
och gående måste samspela om ytan.
Frågan har varit aktuell tidigare, exempelvis i ett medborgarförslag, där
kommunfullmäktige den 18 september 2014, § 143, beslutade att uppdra
åt drift- och servicenämnden att upprätta en trafikplan för centrala
Karlskrona, där den framtida huvudstrukturen för gång-, cykel-, kollektivoch biltrafik läggs fast. Först efter denna trafikplan kan vidare konsekvensutredningar för eventuella trafikomläggningar på gatan bli aktuell.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 344,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1560 1.2.2

§ 194
Svar på medborgarförslag om att informera och visa vilka områden
som är aktuella för förtätning på Trossö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att informera
och visa vilka områden som är aktuella för förtätning på Trossö och de
centrala stadsdelarna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 156,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt med att söka förtätningsprojekt i
sin stad, och i den kommuntäckande översiktsplanen från 2010 beskrivs
förtätningsstrategin på följande sätt:
”Samhället kan göra många vinster genom korta avstånd mellan viktiga
verksamheter som arbetsplatser, skola, handel och bostäder. Förtätning
och komplettering av befintliga miljöer ger bättre förutsättningar för gående
och cyklister och ger samtidigt större underlag för kollektivtrafik, vilket gör
oss mindre beroende av bilen. Att bygga i samhällen och byar ger mer
underlag för både kommersiell och offentlig service och minskar behovet
av energi och transporter. En effektiv utnyttjad stad anpassas till
människan istället för bilen och ger en trevligare stadsmiljö. Stadsmiljöns
kvaliteter prioriteras högt och gestaltning av de offentliga rummet stärker
stadens identitet och kommunens attraktionskraft. Att komplettera
bebyggelse i byar och samhällen innebär en förädling som kan förstärka
mindre orters identitet och attraktivitet”.
Med ovanstående som utgångspunkt arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt med att hitta lämpliga
förtätningsprojekt, och att intressera fastighetsägare och investorer för att
bygga i vår stad.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1560 1.2.2

§ 194 (forts).
Svar på medborgarförslag om att informera och visa vilka områden
som är aktuella för förtätning på Trossö
En hel del av dessa projekt redovisas på karta i kommunens översiktsplan,
men inte alla, då vissa områden är små och redovisningen då blir alltför
detaljerad. Översiktsplanen har också en generell skrivning enligt ovan,
som gör att kommunen hela tiden söker efter förtätningsmöjligheter. Man
tittar alltså på varje yta i staden, bebyggd som obebyggd, och funderar
över om de används på bästa sätt. Då allmänna behov, enskilda viljor och
marknadens efterfrågan varierar över tid är det därför inte möjligt att fullt ut
identifiera och informera om samtliga förtätningsprojekt innan de blivit ett
formellt ärende. Så snart ett ärende startat i kommunen har vi dock
ambitionen att vara så öppna som möjligt i vilka projekt som drivs i staden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser med stöd av ovanstående att
ett beslut enligt medborgarförslaget inte bör fattas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 345,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/661 1.2.2

§ 195
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun beslutar att genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 123, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget ligger helt i linje med Cykelstrategi 2030 där cykelkampanjer
finns med som en åtgärd. Förra året påbörjades arbetet med kampanjer
genom ”Inga löjliga bilresor”. Till sommaren 2015 kommer kampanjen att
genomföras igen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 346,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1561 1.2.2

§ 196
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför
obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun inför obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 158,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
inför obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare, med
genomgång av de föreslagna åtgärderna, innan beslut tas av igångsättning
av planläggning. Dessa platsbesök bör framförallt ske inom världsarvets
utbredningsområde och likaså inom området för riksintresse gällande
kulturmiljön inom de centrala stadsdelarna. Platsbesök med guidning om
ett områdes specifika förutsättningar tillsammans med ett större helhetsperspektiv, skulle kunna öka förståelsen och berika kompetensen för kloka,
hållbara och väl underbyggda beslut för människor i dagens samhälle och
för kommande generationer.
Tjänstemän som arbetar med planer i Karlskrona besöker alltid de aktuella
platserna tidigt i processen, som en del i ett bredare arbete att samla in
information och aktuell kunskap om området. Kommunens folkvalda i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden har som rutin att antingen för egen del
eller i samordnad form (genom s.k. AU-besök) besöka aktuella platser i de
fall någon ledamot i nämnden känner att ett behov av detta finns. I
samrådsskedena för detalj- och översiktsplaner bedöms behov av
medborgardialog från fall till fall, utifrån ärendets karaktär och föreliggande
behov.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1561 1.2.2

§ 196 (forts).
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför
obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde
Kommunen månar alltid om att försöka vara så öppna och transparanta
som möjligt, och håller gärna samråd på, eller i närheten av, den aktuella
platsen. Att införa ytterligare obligatoriska rutiner för ordnade besök på
plats i varje ärende bedöms inte vara nödvändigt, samt inte heller vara god
hushållning med de kommunala resurserna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 347,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1562 1.2.2

§ 197
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att avbryta planläggningen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen,
Saltö och byta plats till Blåportsområdet istället
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun tar beslut om att avbryta pågående planläggning med
bebyggelseprojekt vid Björkholmen/Saltö och byta plats till Blåportsområdet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 160,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att avbryta pågående planläggning med bebyggelseprojekt
vid Björkholmen/Saltö sund och byta plats till Blåportsområdet för den
fortsatta planläggningen av föreslagen bostadsbebyggelse. Kommunen har
tidigare skissat och visat förslag på hög bostadsbebyggelse vid Blåportsområdet. Att byta område för planläggning har många viktiga fördelar och
dessutom kan ännu bättre utsiktsförhållanden erbjudas till höghusbebyggelse på Blåportsområdet, vilket också erbjuder bättre
förutsättningar med inte behöva klämma in hus på ett alldeles för litet och
olämpligt område som vid Björkholmen/Saltö sund.
Blåportsområdet är idag redan planlagt för bostäder. Karlskrona kommun
har under våren 2015 påbörjat ett planarbete för området vid
Björkholmen/Saltö sund även kallat Kilströmskaj. Både Blåportsområdet
och Kilströmskaj kommer att behövas för att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse centralt i Karlskrona. Karlskrona kommun arbetar
kontinuerligt med planering för förtätning och förädling i befintlig stadsmiljö
allt enligt med den av fullmäktige antagna översiktsplanen från 2010.
Karlskrona är en kommun i tillväxt och ett ökat bostadsbyggande är
angeläget för att möta rådande behov av bostäder och kommunen behöver
planlagda markreserver i attraktiva lägen.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1562 1.2.2

§ 197 (forts).
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att avbryta planläggningen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen,
Saltö och byta plats till Blåportsområdet istället
Kilströmskaj är ett exempel på ett centralt område som kan förtätas
och som är attraktiv för bostadsbebyggelse med havsläge i väster.
Tomten på Kilströmskaj har under många nyttjats som parkering men
har tidigare varit bebyggd.
Synpunkterna i medborgarförslaget anses härmed besvarade.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 348,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/667 1.2.2

§ 198
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets
nordöstra del till Björkholmkajens gång- och cykelbana i västlig
riktning
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 18 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun tar beslut om att komplettera cykelbanan med en sträckning från
Fisktorgets nordöstra del till Björkholmkajens gång- och cykelbana i västlig
riktning.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 129, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren har föreslagit denna åtgärd i ett tidigare medborgarförslag, där drift- och servicenämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta den 23 juni 2015 att avslå medborgarförslaget. Motiveringen till
beslutet lyder som följande:
I dag viker cykelvägen av från Björkholmskajen för att fortsätta runt hotell
Scandic och Fisktorget, en plats med mycket gående samt på- och
avstigning för skärgårdsbåtarna. Kompletteringar av cykelvägnätet görs
främst där det i nuläget saknas cykelväg eller där det saknas viktiga länkar.
Detta utbyggnadsbehov finns dokumenterat i Cykelstrategi 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 349,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/663 1.2.2

§ 199
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med
trafikljussignaler
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun tar beslut om att ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med trafikljussignaler.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 125, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
”Hålliwood” är en hållstång för cyklister vid trafikljussignaler som innebär
att man inte behöver hoppa av cykeln vid stopp, utan kan hålla balansen
genom att hålla i stången med ena handen. När signalen blir grön är det
bara att trampa igång igen.
Förslaget ligger helt i linje med Cykelstrategi 2030, där cykelhållare vid
trafiksignaler finns med som en åtgärd. Lämpliga placeringar är under
utredning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 350,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/668 1.2.2

§ 200
Svar på medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer
i kommunen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att ordna
cykelambassadörer i kommunen.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 130, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
cykelambassadörer vars uppgift är att marknadsföra cykling på olika sätt,
lära ut trafikregler och trafikvett samt vara cykelambassadörer för turister.
Dessa ambassadörer ska också återkoppla cyklisters synpunkter och
önskamål till tjänstemän och politiker i kommunen.
Förslaget är helt i linje med Cykelstrategi 2030. Marknadsföring är en vital
del för att få fler att välja cykeln som transportmedel. I dagsläget finns dock
inga budgetmedel för att anställa separata cykelambassadörer som
marknadsför så som förslagsställaren önskar. Tjänstemän och feriearbetare genomför idag kampanjer samt andra åtgärder som synliggör
cykeln i kommunen i den mån fastställd budget tillåter.
Cyklister kan med fördel använda kommunens felanmälan för att påtala fel
och brister. Synpunkter kan bl.a. lämnas på Karlskrona kommuns hemsida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 351,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/664 1.2.2

§ 201
Svar på medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
strategiska platser i Karlskrona kommun
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att ordna
lånecyklar för uthyrning på strategiska platser i Karlskrona kommun.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 126, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
lånecyklar som ska finnas på strategiska platser. Dessa lånecyklar kan
lånas ut för ett dygn, en helg eller en vecka. En mindre avgift tas ut för
slitaget och reparationer. Hälften av lånecyklarna skulle vara möjligt att
boka i förväg, medan den andra hälften av lånecyklarna är för mer
oplanerade och spontana cykelbehov. Bland utbudget bör det också finnas
barncyklar, trehjuliga cyklar, tandemcyklar och ett antal cykelkärror. Det
bör finnas ett antal studentcyklar för långtidslån till gäststudenter som får
lånas ut terminvis mot en depositionsavgift.
Sedan en tid tillbaka arbetar Karlskrona kommun med en liten el-cykelpool
där anställda får boka för att pröva el-cykel för arbetspendling. Drift- och
serviceförvaltningen är positiv till delar av förslagsställarens förslag. I
Karlskrona kommuns Cykelstrategi 2030, etapp 1, finns det med att en
lånecykelsystemsutredning ska genomföras.
På flera platser där hyrcykelsystem införts är cyklarna homogena. Därför
menar drift- och serviceförvaltningen att det kommer att bli svårt, av rent
praktiska skäl, att få till en större variation i cykelutbudget vid en eventuell
cykelpool.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 352,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1563 1.2.2

§ 202
Svar på medborgarförslag om att starta en kampanj som ställer
frågan om hur Karlskronas kommuninvånare tycker att kv Muddret
och kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för framtiden
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
starta en kampanj som ställer frågan om hur Karlskrona kommuninvånare
tycker att kv Muddret och kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för
framtiden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 157,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun avser under hösten 2015 att inleda ett planarbete för
Hattholmen, där ett första programarbete avser att i bred medborgardialog
arbeta fram ett förslag på lämplig användning av området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 353,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/666 1.2.2

§ 203
Svar på medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att upprätta
ett handlingsdokument för omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 128, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Handlingsdokumentet ska fungera som en kontrollista för att den tillfälliga
sträckan ska fungera optimalt.
Vid varje vägarbete eller bygge som påverkar trafiken upprättas en trafikanordningsplan (TA-plan) som är en ritning över hur trafiksäkerhetslösningen ska se ut för alla trafikantgrupper, samt för arbetarna på platsen.
En TA-plan ritas efter förhållanden på platsen och är ett krav från
kommuner och Trafikverket för att starta ett arbete.
Mer omfattande omläggningar i trafiken meddelas i lokaltidningar och på
kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 354,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1564 1.2.2

§ 202
Svar på medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen,
Saltöbron
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är skapa ett nytt
parkområde vid Björkholmen, Saltöbron.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 159,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att skapa ett mer parkliknande område söder om brofästet till
nya Saltöbron, vid Björkholmen. Minska ned antalet parkeringsplatser,
plantera mer träd och buskar, sätt ut mer bänkar och gör gärna en trappa
mellan nya Saltöbron och det nya parkområdet och parkområdet får gärna
utsmyckas med konst. Området kan lämpligen namnes med ”Lilla Holmsparken” eller ”Lilla Holmsplan”.
Karlskrona kommun har under våren 2015 påbörjat ett planarbete för
rubricerat område som även kallas Kilströmskaj. Kommunen arbetar
kontinuerligt med planering för förtätning och förädling i befintlig stadsmiljö
allt i enlighet med av fullmäktige antagna översiktsplanen från 2010. Hela
Trossö med omnejd utgör ett förtätningsområde.
Kilströmskaj är ett exempel på ett område som kan förtätas i centralt i
Karlskrona och som är attraktiv för bostadsbebyggelse. Tomten på
Kilströmskaj har under många nyttjas som parkering men har tidigare varit
bebyggd. Detta är ett bra exempel på hur Karlskrona kommun kan förädla
centralt belägen mark med havsläge i väster. Kilströmskaj föreslås vidareutvecklas med bostäder och service.
Inom planområdet föreslås även en utveckling av de offentliga miljöerna så
som ett nytt trädplanerat torg, ett utvecklat rekreationsstråk utmed vattnet
med bänkar och vegetation inklusive en trappa mellan nya Saltöbron och
Kilströmskaj.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1564 1.2.2

§ 202 (forts).
Svar på medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen,
Saltöbron
Grönytan söder om planområdet föreslås även vidareutvecklas med
sittplatser och grönska.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 355,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Arbetsmarknadsnämnden
Akten

KS 2015/832 1.2.2

§ 203
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Clara Johnsen och Tilda Rubin
Berthilsson. Förslaget är underlätta för ungdomar på gymnasiet att få
sommarjobb.
Arbetsmarknadsnämnden har den 17 september 2015, § 56, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Sommarjobb är precis som anges i medborgarförslaget mycket viktigt för
att unga skall få erfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden. Det är
också viktigt att Karlskrona kommun som arbetsgivare får en möjlighet att
attrahera kommande medarbetare i kommunen. Inom Karlskrona
arrangeras s.k. feriejobb som ligger utöver det ordinarie behovet av
sommarvikarier. Feriejobb innebär att unga får en tre veckors ferieanställning i Karlskrona kommun eller dess bolag och enligt nuvarande
system lottas dessa platser ut mellan de som fyller 17 respektive 18 år
innevarande år.
Navigatorcentrum som är en del av kommunens arbetsmarknadsförvaltning arbetar på olika förslag för att för bättra de insatser som görs
och för att skapa en mer rättvis modell. Det pågår diskussioner om att
exempelvis endast erbjuda alla 17-åringar plats, så att alla får en garanti
om feriejobb. En annan fråga som också lyfts är att kanske ungdomarna
skall få söka platser genom att göra en riktig ansökan och få jobbet genom
intervjuer, med andra ord göra ansökningsförfarandet mer likt verkligheten
på arbetsmarknaden. Att få upp volymen av platser är prioriterat men det
som är avgörande är hur kommunen kan möta behoven genom att skapa
meningsfulla feriejobb med kvalitet. Kommunen tittar också på alternativet
att få igång en bra samverkan med föreningslivet för att därigenom hitta
givande sommarjobb.
forts.
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Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/832 1.2.2

§ 203 (forts).
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Förutom kommunens platser erbjuder landstinget och många av
kommunens företag sommarjobb till unga. De flesta platser på företagen
annonseras inte ut på arbetsförmedlingens sida eller via deras nya app.
Rekryteringen sker ofta genom kontakter och direkta förfrågningar från
unga som söker jobb.
På kommunens webbplats, sidan Ung i Karlskrona är det mycket riktigt så
att länkhänvisningen till arbetsförmedlingen är felaktig vilket snarast ska
åtgärdas.
Inom navigatorcentrum har kommunen arbetat tillsammans med en
referensgrupp av unga för att på bästa sätt möta de behov och önskemål
som finns. Vi kommer att ta till oss förslaget om att försöka samla de som
söker sommarjobbare på ett ställe, dels via uppdaterade länkar till
organisationer som redan har sina vägar uppbyggda, exempelvis
arbetsförmedlingen och dels via andra rekryteringsföretag, men också
genom det närverk som håller på att byggas upp genom Navigatorcentrum
för att få fler företag att annonsera ut sina lediga sommarjobb.
Genom samverkan med arbetsförmedlingen och företagarorganisationer
planerar kommunen för ett matchningsevent mellan företag som söker
förstärkning under sommaren och de ungdomar som vill komma ut i
arbete.
Navigatorcentrum ser gärna att referensgruppen lever vidare och utvecklas
genom att ständigt bjuda in nya unga vuxna som vill bidra.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 356,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget, inom ramen för Navigatorcentrums
ordinarie arbetsområde.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/659 1.2.2

§ 204
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro
mellan Oljehamnen och Trossö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att bygga
en gång- och cykelbro mellan Oljehamnen och Trossö.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 122, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att bygga
en gång- och cykelbro mellan Oljehamnen och Trossö. Denna gång- och
cykelbro kan vara öppningsbar som t.ex. klaffbro, vikbro, lyftbro, rullbro
eller svängbro och vara byggd som flytelement eller mer fast konstruktion.
Bron får gärna utformas i tilltalande arkitektur med elegant utformat belysning, likt Sölvesborgsbron. Förslagsställaren tycker även att en arkitekttävling skall utlysas för detta projekt.
Förslaget ligger i linje med förvaltningens tankar. Under den närmaste
tiden kommer ett planprogram för Hattholmen att påbörjas och förslaget
kommer att beaktas under den processen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 343,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015/150 1.2.5

§ 205
Avsägelser av kommunala uppdrag
Malin Follin (S) har i skrivelse 2 november 2015 avsagt sig uppdraget som
ersättare i äldrenämnden.
Eva-Marie Malmgren (S) har i skrivelse 4 november 2015 avsagt sig
uppdraget som ordförande i äldrenämnden från och med 1 januari 2016.
Liten Löfgren (S) har i skrivelse 17 november 2015 avsagt sig uppdragen
som ordförande i Björkholmsstugornas stiftelse, ledamot i Ruben Leopolds
sjukvårdsfond, ledamot i Folke och Elise Halléns stiftelse, ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige.
Lars Karlsson (C) har i skrivelse 17 november 2015 avsagt sig uppdraget
som ledamot i Folkhälsorådet.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 206
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Leader Blekinge
Ombud Maria Persson (C)
Folkhälsorådet
Ledamot Ingela Abramsson (C) efter Lars Karlsson

________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 207
Anmälningsärenden
a) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 19 oktober 2015, § 160, uppdrag
från socialnämndens sammanträde den 21 september 2015 till
förvaltningen att utreda möjliga besparingar i verksamheten.
b) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 19 oktober 2015, § 161.
Budgetuppföljning per september 2015.

________
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Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 208
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1869 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram turist- och besöksanpassade program, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1647 1.2.2
Medborgarförslag om lösning på trafiksituationen, varuintaget nära
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan, av Roland
Thörnquist.
KS 2015/1645 1.2.2
Medborgarförslag om förbättring av förutsättningarna för torghandel på
Stortorget, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1445 1.2.2
Medborgarförslag angående Stora Hammar i Karlskrona kommun, av
Agneta Persson och Rune Larsson.
KS 2015/1324 1.2.2
Medborgarförslag att Karlskrona kommun tar initiativet till en reflex- och
cykelbelysningskampanj, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1446 1.2.2
Medborgarförslag att komplettera gång- och cykelbanan längs med
Landbrogatan, så att gång- och cykelbanan sträcker sig runt hela
Hoglands par, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1485 1.2.2
Medborgarförslag om att komplettera trafikljusreglerade cykelöverfarter
med marksensorer, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1509 1.2.2
Medborgarförslag om att skrota parkeringsavgifter och inför P-skiva istället,
av Roland Thörnquist.
forts.

Sign

Sign

Sign

38

Sammanträdesdatum

Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 208 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1846 1.2.2
Medborgarförslag om att införa fler cykelöverfarter, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1848 1.2.2
Medborgarförslag om att med SAAB Kockums ordna beskrivning,
information om 17-Port, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1650 1.2.2
Medborgarförslag om att avbryta pågående planläggning av Kihlströmskaj
på Björkholmen och låta området få fortsätta vara allmän platsmark och
park, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1916 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/1917 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en permanent utställningshall för
kommunens alla vänorter, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1957 1.2.2
Medborgarförslag om att ge årets kulturpris till Bertil Andersson, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/2118 1.2.2
Medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas resultat av
Hattholmens framtida användning, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2120 1.2.2
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige deltar i utlovat platsmöte i
planarbetet för Kihlströmskaj, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2159 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa en säkrare skolväg till och från Hasslö
skola, av Nina Irefjäll.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 208 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2163 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett mer parkliknande område vid nya
Saltöbron, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2249 1.2.2
Medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid hotellet vid
Fisktorget, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2027 1.2.2
Medborgarförslag om att införa P-skiva, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2058 1.2.2
Medborgarförslag om att bevara området vid Kihlströmskaj, av
Roland Thörnquist.
________
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Sammanträdesprotokoll

Aktern

KS 2015/2266 1.2.6

§ 209
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2015.
Interpellation till kunskapsnämndens ordförande Chatarina Holmberg (S)
om Sunnadalskolan.
________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/1484 1.4.1

§ 210
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
Kommunfullmäktige har under år 2011 fastställt ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” där det anges att uppföljning ska ske i
form av delårsrapporter per april respektive augusti månad. Vidare anges
att ekonomiuppföljningar ska göras per februari respektive oktober månad.
Såväl delårsrapporterna som ekonomiuppföljningarna innefattar
ekonomiska prognoser. Samtliga dessa fyra rapporter redovisas för
kommunfullmäktige.
Nuläge
För år 2015 beslutade kommunfullmäktige om avsteg från ovanstående
principer. Skälen till detta var då organisationsförändringarna och att
budgetarbetet för den ”nya” organisationen skulle ske parallellt med att
bokslutet genomfördes för den ”gamla” organisationen. Dessutom är det
ett känt faktum att februarirapporten innefattar ett stort mått av
osäkerhetsfaktorer i såväl budget- som redovisningsperspektivet. Det finns
därför skäl att ifrågasätta värdet av rapporten.
Det finns ett tidigare uppdrag att revidera ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”. Det är ett arbete som kommunledningsförvaltningen kommer att initiera i närtid. Fram till ett nytt reviderat och
beslutat dokument kan det arbetas mer effektivt med uppföljningar för år
2016. Som en del i detta förändringsarbete utvärderas uppföljningsarbetets
roll i samband med budgetarbetet för budget 2017.
Förslag
För att inte lägga tid på arbetsuppgifter där insatserna mer styrs av
formalia än av ett förmodat värde av produkten, föreslås följande
förändringar av uppföljningar för budgetåret 2016.
forts.
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§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
1. Ekonomiuppföljningen efter februari månad slopas
2. Delårsrapporten efter april månad slopas
3. Ekonomiuppföljning, inkluderande årsprognos för kommunens
nämnder och styrelser, per mars månad införs och rapporteras till
kommunfullmäktige
4. Tertialrapporten per augusti månad kompletteras med även uppföljning
av innevarande års beslutade direktiv enligt budget
Förslaget innebär att en delårsrapport per augusti kvarstår. Därmed efterlevs såväl kommunallagens (8 kap § 20a) som Lag om kommunal redovisning (9 kap § 1) krav på delårsrapporternas omfattning och inriktning.
Delårsrapporten omfattar således mål- och direktivuppföljning i enlighet
med beslutad budget. 5. Förenklade ekonomiska rapporteringar införs vid
ett visst antal tillfällen under året till kommunstyrelsen i syfte att få
snabbare rapportering. Innehåll och struktur för dessa kommer att
utvecklas under året.
Förslaget innebär också att ekonomiuppföljningen per oktober månad
också kvarstår.
Förslaget innebär att den första årsprognosen grundar sig på ett något
säkrare underlag än vad som skulle vara fallet efter två månader, samtidigt
som prognosen även kan utgöra ett värdefullt moment i budgetprocessen.
Förslaget innebär inte någon eftergift vad avser kontroll och avstämning i
den löpande redovisningen. Förslaget innebär inte heller att kravet på
kontroll och uppföljning i verksamhets- och ekonomiperspektivet blir
försämrat. Eftersom nuvarande aktiviteter är fastställda av kommunfullmäktige måste det här förslaget till förändringar föreläggas
kommunfullmäktige för ställningstagande. Förslaget ska ses som en
tillfällig förändring under 2016.
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KS 2015/1484 1.4.1

§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 330,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ekonomiuppföljning per februari månad slopas för verksamhets- och
budgetåret 2016,
2. att delårsrapporten per april slopas för verksamhets- och budgetåret
2016,
3. att delårsrapport, inkluderar årsprognos, per mars månad inför
verksamhets- och budgetåret 2016,
4. att ekonomiuppföljning per mars för verksamhets- och budgetåret 2016
ska redovisas till kommunfullmäktige,
5. att delårsrapporten per augusti kompletteras med uppföljning av innevarande års direktiv enligt budget, samt
6. att förenklad ekonomiska rapporteringar införs vid varje kommunstyrelse då annan ekonomisk rapport ej föreligger, samt
7. att till kommunstyrelsen senast i mars 2016 presentera ett förslag på
reviderad ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att ekonomiuppföljning inkluderande årsprognos
per mars månad införs för verksamhets- och budget året 2016.
Sophia Bothorp (MP), Yvonne Sandberg Fries (MP), Maiellen Stensmark
(MP) och Björn Gustavsson (MP) deltar inte i beslutet.
forts.
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§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till attsats
3, samt yrkar att delårsrapport per mars för verksamhet- och budgetåret
2016 ska redovisas till kommunfullmäktige.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 3
mot Patrik Hanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Patrik Hanssons förslag.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Patrik Stjernlöf (M),
Jan-Åke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Mattias Liedholm (M),
Emina Cejvan (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Jan
Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Birgitta Gamelius (M) och Sophia Ahlin (M) till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att ekonomiuppföljning per februari månad slopas för verksamhets- och
budgetåret 2016,
2. att delårsrapporten per april slopas för verksamhets- och budgetåret
2016,
3. att ekonomiuppföljning inkluderande årsprognos per mars månad införs
för verksamhets- och budget året 2016,
4. att ekonomiuppföljning per mars för verksamhets- och budgetåret 2016
ska redovisas till kommunfullmäktige,
forts.
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§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
5. att delårsrapporten per augusti kompletteras med uppföljning av innevarande års direktiv enligt budget, samt
6. att förenklad ekonomiska rapporteringar införs vid varje kommunstyrelse då annan ekonomisk rapport ej föreligger, samt
7. att till kommunstyrelsen senast i mars 2016 presentera ett förslag på
reviderad ekonomi- och verksamhetsstyrning.
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Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/673 1.4.1

§ 211
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att drift- och
serviceförvaltningens förslag stämmer överrens med det samråd med
kommunledningsförvaltningen att en avgiftshöjning för 2016 med upp till
2,5 % kan vara realistisk med anledning av förväntad löne- och prisökning.
Vidare har kommunledningsförvaltningen inte något att erinra mot de olika
taxorna, eller höjningen av dem. Dock skriver drift- och servicenämnden i
sitt förslag att det ska införas en fakturaavgift om 25 kronor för VAkollektivet. Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges mål.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att införande av en sådan avgift
är något som bör vara en generell avgift oavsett kommunal verksamhet då
detta är en principiell fråga samt att likabehandlingsprincipen ska gälla.
Vidare bör införande av en sådan avgift och formerna för denna göras efter
dialog med kommunens nämnder och även bolag. Ett införande leder till ett
ökat avgiftsuttag hos kommunmedborgaren och påverkar den allmänna
bilden av kommunen.
Rent spontant finns idag en kostnad för den administrativa hanteringen för
fakturering, och denna kostnad finns idag hos verksamheterna och ingår i
kommunens kostnader. Ett införande leder troligtvis till minskade kostnader
vid ett förändrat beteende vilket i så fall bör komma kommunmedborgaren
till del. Vidare kan idag inte all kommunal verksamhet införa ett dylikt
avgiftsuttag utan att det leder till ökade administration.
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KS 2015/673 1.4.1

§ 211 (forts).
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 331,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa 2016 års taxor för drift- och servicenämndens
verksamheter enligt upprättat förslag, samt
2. att införande av avgift för pappersfaktura ej ska ske.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M) yrkar att avslå föreslagna
höjningar av anslutningsavgiften.
Peter Johansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Maiellen Stensmark (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Camilla
Brunsbergs ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Patrik Stjernlöf (M),
Jan-Åke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Mattias Liedholm (M),
Emina Cejvan (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Jan
Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Birgitta Gamelius (M) och Sophia Ahlin (M) till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa 2016 års taxor för drift- och servicenämndens
verksamheter enligt upprättat förslag, samt
2. att införande av avgift för pappersfaktura ej ska ske.
________
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Akten

KS 2015/1554 2.7.5

§ 212
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
I syfte att uppfattas som en attraktiv service- och arbetsgivare samt att
främja folkhälsan föreslås Karlskronas kommunkoncern ha som mål att
erbjuda rökfria tjänster till medborgare och rökfria arbetsplatser till
medarbetare.
Karlskrona kommunkoncern är Blekinges största service- och arbetsgivare. I den rollen är det angeläget att kunna erbjuda medborgare rökfria
tjänster och medarbetare rökfria arbetsmiljöer.
Frågan om rökfri arbetstid för Karlskrona kommun har varit aktuell under
ett par år och har i detta förslag arbetats om för att bättre motsvara
möjligheterna att leva upp till målsättningen att leverera rökfria tjänster till
medborgare och erbjuda rökfria arbetsplatser till medarbetare.
Bakgrund
Dåvarande idrotts- och fritidsnämnden tog i april 2012 beslut om att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att rökfri arbetstid skulle
införas i Karlskrona kommuns samlade verksamheter från och med den
1 januari 2013. Då ärendet bereddes för beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige framkom svårigheter i genomförandet och ärendet har
därefter varit vilande.
På uppdrag vill nu kommunledningsförvaltningen föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta beslut i frågan med en något
annorlunda inriktning än tidigare. Målsättningen ska inte ses som
tvingande utan anger en inriktning och en ambition för Karlskrona
kommunkoncern som förväntas följas av chefer, medarbetare och
förtroendevalda.
Inriktning
Karlskrona kommunkoncern har som mål att erbjuda rökfria tjänster till
kommunmedborgare och rökfria arbetsmiljöer till medarbetare.
forts.
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§ 212 (forts).
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
Det är ett angeläget åtagande ur både service-, arbetsmiljö- och folkhälsoperspektiv. De chefer, medarbetare och förtroendevalda som önskar bli
rökfria ska få hjälp till detta via Kommunhälsan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 5 mars 2013, § 59 beslutat
att ärendet ska utgår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 333,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommunkoncern har som mål att erbjuda rökfria tjänster till
kommunmedborgarna och rökfria arbetsmiljöer till Karlskrona kommunkoncerns medarbetare.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att Karlskrona kommuns samlade
verksamheter ska erbjuda rökfria tjänster till kommunmedborgarna och
rökfria arbetsmiljöer till Karlskrona kommuns medarbetare.
Lisbeth Bengtsson (S) yttrar sig.
Björn Gustavsson (MP), Jan Lennartsson (M), Billy Åkerström (KD), JanÅke Nordin (M) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Börje Dovstad (FP), Eva Strömqvist (S), Patrik Hansson (S), Roland
Andreasson (S), Karin Månsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur vi kan
säkerställa rökfri arbetsmiljö och rökfria tjänster i kommunens
verksamheter.
Camilla Brunsberg (M), Emma Stjernlöf (M), Johan Eriksson (V), CarlGöran Svensson (M) och Sophia Ahlin (M) yrkar bifall på Sofia Bothorps
återremissyrkande.
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KS 2015/1554 2.7.5

§ 212 (forts).
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Sofia Bothorps återremissyrkande,
samt yrkar även att man utreder konskevensen av förslaget, då man inte
bara kan titta på personalen utan hela arbetsmiljön.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på Sofia Bothorps återremissyrkande,
samt yrkar även att man ta fram en plan för att stödja kommunens
anställda att sluta röka.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Åsa Gyberg Karlsson tillägg till
återremissen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och den som vill biträda Sofia Bothorps
återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 37 nej-röster att ärendet ska
återremitteras (minoritetsåterremiss). Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
________
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Nämnder/Styrelser
Kommunala bolag
Förvaltningar
Akten

KS 2015/1555 2.1.1

§ 213
Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2016 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, allmänna
utskottet, näringslivs- och utvecklingsutskott, ekonomi- och
utvecklingsutskott samt tider för inlämning och beredning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 335,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdesplan för år 2016.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Akten

KS 2015/831 1.2.6

§ 214
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april
2012, § 51, av Christina Mattisson (S). Förslaget är att starta ett Komhall.
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 17 september 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i Sverige finns
idag en utbredd verksamhet med cirka 250 kontor som heter Samhall.
Samhall ägs av svenska staten och deras huvuduppgift är att skapa
utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, riktiga arbeten
som skapas i kund-uppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med
andra. Samhall arbetar i nära samverkan med arbetsförmedlingen och
anställer personer som sedan får utbildning och stöd till att hitta jobb på
den öppna arbetsmarknaden. Det pågår diskussioner i ett flertal kommuner
kring att starta en kommunal motsvarighet som då skulle kunna kallas
Komhall, där syftet är detsamma som för Samhall men med den skillnaden
att det är en kommunal verksamhet.
I Växjö pågår försök men man har inte kommit vidare. Där var det tänkt
som ett kommunalt koncernföretag. Anledningen till att det inte blivit
verklighet än är att regelverket satt stopp på grund av illojal konkurrens.
Det finns i Smedjebackens kommun ett försök, fast då i form av ett EUprojekt. Det drivs ungefär som Bubbetorps gård, det arbetscenter som
finns i Karlskrona kommun.
I Olofström har man en verkstad som till största delen sysslar med legotillverkning. Där har de fått uppdraget då näringen i kommunen inte ser det
som konkurrerande verksamhet, då ingen har varit villig att driva företag
med den inriktningen.
I Malmö utreder man möjligheterna med en version på ett Komhall som
skall vara ett slags kommunalt bemanningsföretag.
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KS 2015/831 1.2.6

§ 214 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Ett annat exempel finns i Södertälje där kommunen tillsammans med en
rad aktörer inom näringslivet har startat Telge som är ett kommunalt bolag.
Koncernen har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag
som bygger på den s.k. Telgemodellen. Telgemodellen är ett sätt att
arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Där
arbetar men med affärsmässiga lösningar på samhällsproblem, ofta
tillsammans med näringslivet. Telge Jobbstart som hjälper
långtidsarbetslösa till en fast anställning och där dotterbolaget Telge
Tillväxt, som ägs tillsammans med sju stora svenska företag, hyr ut
ungdomar och ger dem den första viktiga raden i cv:t. Telge Peab bygger
bostäder och anställer byggarbetare som stått utanför arbetsmarknaden en
längre tid, samt erbjuder flyktingar och nyinvandrade lärlingsplatser.
I de flesta kommuner i landet finns s.k. arbetscenters som utför uppdrag i
olika omfattning åt kommuner och andra aktörer. Dessa arbetscenter
kallas också oftast för Komhall. Alltså en verksamhet där långtidsarbetslösa personer anställs under en begränsad tid för att utföra olika
uppdrag. Omfattningen av uppdragen är väldigt olika men kan vara allt från
återvinningsverksamheter till administrativt stöd inom kommunerna.
Det är vanligt med verksamheter som har kommuner, föreningar och
privatpersoner som kunder. Verksamheterna är oftast självfinansierade
vilket innebär att all vinst går till att anställa ytterligare personer. Här finns
en gråzon kring vad som är lämpligt med koppling att kommunen bedriver
verksamheter i konkurens med den privata näringen. Verksamheterna har
startat efter att kommunen gjort en förfrågan till det privata näringslivet och
därigenom fått tillstånd att bedriva verksamheten.
I Karlskrona kommun finns Bubbetorps gård. En sysselsättningsverksamhet som på daglig basis sysselsätter cirka mellan 100 och
150 personer. Det är en stor rörlighet på deltagare då många kommer
under en kortare tid. Här finns de som har praktik, språkträning och
liknande (Fas 3, Af, Soc) men också arbetsplatser för personer i en s.k.
BEA-anställning. Alla utför arbeten åt Karlskrona kommun.
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§ 214 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Det kan vara utomhusskötsel, byggverksamhet, sömnad, snickeri,
transport, bokbinderi, kök, café, djurpark etc. Alla arbeten är riktiga och
meningsfulla arbete med verkliga kunder och som ger betydelse och
mening.
Här finns också möjlighet till mindre utbildningsinsatser, kortkurser etc. På
gården finns också s.k. rehabiliteringsplatser, sysselsättningsplatser för
personer av vilka man inte kan kräva att utföra riktiga arbeten, utan där det
skapas olika projekt för att ge meningsfullhet åt individerna.
Arbetsmarknadsavdelningen har cirka 100 personer i olika anställningar
som arbetsmarknadsåtgärd (BEA-anställning). En anställningsform som
innebär att personerna är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många liknar
dessa anställningar vid betald praktik. De flesta av dessa anställningar
varar under en period av ett år och under den tiden får de hjälp att komma
ut på ordinarie arbetsmarknad. Cirka 25 av dessa finansieras av
arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med arbetsförmedlingen,
därutöver finns Beredskapsprojektet och Beredskapsprojektet Integration
där det anställs 80 personer löpande och som finansieras av socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Under sin anställningstid har de till
och börja med sin placering på Bubbetorps gård och allt eftersom matchas
de ut på kommunens olika förvaltningar. Arbetsmarknadsavdelningen
hanterar också kontakter och administration för alla personer som har en
anställning med medfinansiering via arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsavdelningen har också genom ett Finsamprojekt
genomfört en förstudie kring etablering av en ny aktör på
arbetsmarknaden, med syfte att skapa flera vägar för arbetslösa att få
arbete. Förstudien fann att efterfrågan finns för en från kommunen fristående aktör där arbete med personer långt ifrån arbetsmarknaden är
kärnan. För att gå vidare och förverkliga etableringen pågår nu en genomförandeplanering för att passa ett verkligt läge för att starta en ny
verksamhet.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/831 1.2.6

§ 214 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 336,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs.

_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1557 1.2.6

§ 215
Svar på motion om suicidprevention
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Sofia Bothorp (MP). Förslaget är att Karlskrona kommun
utbildar sin personal i suicidprevention, att kommunen tar fram en
suicidpreventionsplan för kommunernas verksamheter samt att Karlskrona
kommun tar initiativ till att i samverkan med landstinget och övriga
kommuner tar fram en länsöver-gripande strategi i suicidprevention för
Blekinge.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande den 15 september 2015
och förslag till beslut.
Det länsgemensamma folkhälsoarbetet
I slutet av 2014 antog samtliga kommuner i Blekinge, Landstinget
Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län och Region Blekinge en
länsgemensam folkhälso-policy för Blekinge. Policyn omfattas av fyra
strategiska områden; Goda livs-villkor, Psykisk hälsa, ANDTS (alkohol,
narkotika, dopning, tobak, spel) och Hälsofrämjande miljöer och
levnadsvanor.
Under området Psykisk hälsa finns ett antal föreslagna åtgärder som bland
annat kunskapsspridning för att motverka stigmatiserande åtgärder mot
människor med psykisk ohälsa och spridning av kunskap om effektiva
metoder för att stärka psykisk hälsa. Utveckla stöder vid lindrig psykisk
ohälsa är också en åtgärd.
I policyn finns också beskrivet en organisation för det länsgemensamma
folk-hälsoarbetet där också roller och ansvar framgår. För att nå framgång i
vårt länsgemensamma folkhälsoarbete är samordning, samverkan,
kunskapsut-byte och en tydlig organisationsstruktur med politisk
förankring, nyckel-faktorer.
Arbetet leds av en regional styrgrupp bestående av kommundirektörer,
landstingsdirektör, länsråd och regiondirektör.
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KS 2015/1557 1.2.6

§ 215 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Det finns också en länsövergripande strategisk grupp bestående av
kommunernas och landstingets folkhälsostrateger, ANDT-samordnare från
länsstyrelsen och miljöstrateg från Region Blekinge. Den strategiska
gruppen ska utveckla det länsgemensamma folkhälsoarbetet, vara ett
forum för kunskapsutbyte och samverkan och ska arbeta på styrgruppens
uppdrag. Handlingsplaner ska tas fram för gemensamma insatser i länet.
Landstinget har avsatt resurser för att arbeta med området
suicidprevention och de är i inledningsfasen av arbetet. De har bland annat
kontaktat Region Skåne för att få mer information och kostnadsförslag för
den webbaserade grundutbildningen i suicidologi som utvecklats av
Psykiatri Skåne, som är en del av Region Skåne. Den strategiska gruppen
för länets folkhälsoarbete har diskuterat möjligheter till samverkan mellan
landstinget och intresserade kommuner i länet i frågan om suicidprevention, till exempel genom en webbaserad utbildning i suicidprevention
för all personal.
Karlskrona kommuns folkhälsoarbete
Utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn arbetas nu fram en
handlingsplan för Karlskrona kommuns folkhälsoarbete. Området psykisk
hälsa blir också lokalt ett område att utveckla och arbete med och
utbildning av personal i suicidprevention kan vara ett insatsområde som
ska prioriteras.
Folkhälsorådet är remissinstans för frågor som rör folkhälsoarbetet. De har
haft motionen uppe vid ett sammanträde och gett sina synpunkter.
Sammanfattning
Karlskrona kommun har påbörjat folkhälsoarbetet i länet där samverkan
och nätverkande är under uppbyggnad. Det är det här forumet som frågan
om det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet ska lyftas och
utvecklas.
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KS 2015/1557 1.2.6

§ 215 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Karlskrona kommuns handlingsplan för folkhälsa kan omfatta suicidprevention. Om landstinget beslutar att köpa in webbaserad utbildning i
suicidprevention kan det även ge Karlskrona kommun möjlighet att ta del
av den för vår personal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 338,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla att Karlskrona kommun utbildar sin personal i
suicidprevention, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015

§ 217

Karlskronas idrottspris 2015

§ 218

Utdelning av kulturpris 2015

§ 219

Muntlig frågestund

§ 220

Svar på motion angående startande av ett Komhall

§ 221

Svar på motion om suicidprevention

§ 222

Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt systemet under del
av Kungsgatan till gång- och cykelled

§ 223

Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona

§ 224

Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet om cykelåkning i
Hoglands park

§ 225

Avsägelser att kommunala uppdrag

§ 226

Kommunala val

§ 227

Anmälningsärenden

§ 228

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 229

Inkomna interpellationer

§ 230

Svar på interpellation om Sunnadalskolan

§ 231

Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 232

Avveckling av Blekinge Health Arena ideell förening

§ 233

Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny
kompletterande fullmåttshall i Vedeby

§ 234

Avsiktsförklaring regionkommunbildning

§ 235

Ändrad organisatorisk tillhörighet för kansliavdelningen

§ 236

Fastställelse av reglementen för drift- och servicenämnden samt
kommunstyrelsen med anledning av ändrad organisatorisk tillhörighet för
kansliavdelningen

§ 237

Fastställelse av reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden med anledning av direktiv om att integrationsansvaret ska
flyttas från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden
forts.
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10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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§ 238

Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns
POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande)

§ 239

Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde

§ 240

Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till förtroendevalda i Karlskrona kommun

§ 241

Förslag till yttrande över region Blekinges förslag till trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019

§ 242

Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 243

Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test

§ 244

Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal

§ 245

Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen

§ 246

Ordförandes julhälsning

_________
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 10 december 2015 klockan 13.00 – 18.50,

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Peter Glimvall (M) kl 13.00-18.15, §§ 217-239

Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-18.15, §§ 217-239
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 13.00-18.15, §§ 217-239
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul-Wahab (S) kl 13.00-16.40 §§ 217del av § 239
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S) kl 13.00-15.00 §§ 217-223
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-15.15, §§ 217-227
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.00, §§ 217-230
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
forts.
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Anna Ottosson (M) kl 15.00-18.50, §§ 224-246
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD) kl 13.00-16.00, §§ 217-230
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 16.00-18.50, §§ 231-246
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (L) kl 13.00-16.00, §§ 217-230
Jan-Olof Petersson (L)
Börje Dovstad (L)
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-18.15, §§ 217-239
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) kl 13.00-18.15,
§§ 217-239
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)
Ersättare

Pernilla Persson (C)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.10, §§ 217-230
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-15.00 §§ 217-223,
kl 16.00-18.50, §§ 231-246
Charlotta Sahlin (M)
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD) kl 13.00-16.40 §§ 217del av § 239
Göran Eklund (SD)
Gunilla Ekelöf (L)
Maiellen Stensmark (MP)
Desiree Hoberg (V)
forts.
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Anders Persson (S) kl 15.00-18.50, §§ 224-246
Mats Fagerlund (S) kl 15.15-18.50, §§ 228-246
Mikael Augustsson (L) kl 16.00-18.50 §§ 231-246
Sattar Zad kl 16.10-18.15 §§ 231-239
Marianne Nordin (M) kl 16.30-18.50, §§ 236-246
Gerd Sjögren (M) kl 16.30-18.50, §§ 236-246
Anna Strömqvist (S) kl 18.15-18.50 §§ 240-246
Robert Andersson (SD) kl 18.15-18.50
§§ 240-246
Marcus Degerskär (S) kl 18.15-18.50 §§ 240-246
Claes-Urban Persson (S) 18.15-18.50
§§ 240-246

Övriga

Närvarande ersättare

Sattar Zad (S) kl 13.00-16.10 §§ 217-230
Ida Henriksson (S) kl 13.00-15.30
Anders Persson (S) kl 13.00-15.00 §§ 217-223
Anna Strömqvist (S) kl 15.15-18.15 §§ 217-239
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-15.15, §§ 217-227
Marcus Degerskär (S) kl 13.00-18.15,
§§ 217-239
Claes-Urban Persson (S) 13.00-18.15
§§ 217-239
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Gerd Sjögren (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-16.30
Robert Andersson (SD) kl 13.00-18.15,
§§ 217-239
Mikael Augustsson (L) kl 14.30-16.00
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Harry Rson Svensson (KD)
Birgitta Gamelius (M) kl 15.00-16.00, §§ 224-231

Tjänstemän Kommundirektör
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Övriga

----------

Sekreterare

Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Ingrid Hermansson (C) och Emina Cejvan (M)

Justerade paragrafer

§§ 217 - 246

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rikard Jönsson

Justerare

_______________________________
Ingrid Hermansson

________________________________
Emina Cejvan

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 18 december 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 217
Karlskronas idrottspris 2015
Karlskrona idrottspris delas ut till den idrottskvinna/idrottsman eller
lag som stått för den bästa idrottsprestationen under det senaste
året.

Karlskronas idrottpris för år 2015 tilldelas:


Karlskrona Hockeyklubb

Motivering
2015 var året då Karlskrona Hockeyklubb avancerade till SHL. Via en
andraplats i Allsvenskan och tack vare en seger med 3-1 i matcher
mot Västerås i den Hockeyallsvenska finalen lyckades klubben
sensationellt ta steget upp i svenska ishockeys finrum.
Avancemanget kröntes med en dramatisk tillställning i den
avgörande matchen där ett underläge med 0-1 vändes till 2-1 i tredje
perioden vilket säkerställde en av svensk ishockeys genom tidernas
största skrällar.
________
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§ 218
Utdelning av kulturpris 2015
Kulturpriset för år 2015 tilldelas:


Music Masters

Motivering
Music Masters visar framgångsrikt att det är möjligt att sätta den klassiska
musiken på Karlskronas kulturkarta. I en tid där kammarmusiken inte hörs
lika högt i mediebruset, bjuder Music Masters in till kvalitativa konserter
med modernt uttryck. De visar en orädd uppfattning i att stå upp för sin
konstform- även när ”det blauser” motvind.
Music Masters är en värdig pristagare till årets kulturpris.
________
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§ 219
Muntlig frågestund
Sofia Bothorp (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om investering av pensionspengar i smutsig
verksamhet såsom olja, gas eller kol.
Patrik Hansson (S) svarar.
--------Jan–Åke Nordin (M) ställer en fråga till Jan-Anders Lindfors (S) om
nämnden kommer att ompröva stödet till teater för äldre.
Jan-Anders Lindfors (S) svarar.
---------Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om vilka åtgärder eller äskande som
kommer att göras för att få en budget i balans.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
-----------Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om det finns någon sida som Karlskrona kommuns
medborgare kan finna information om hur man ska agera vid olika kriser.
Patrik Hansson (S) svarar.
______
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Arbetsmarknadsnämnden
Akten

KS 2015/831 1.2.6

§ 220
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april
2012, § 51, av Christina Mattisson (S). Förslaget är att starta ett Komhall.
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 17 september 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i Sverige finns
idag en utbredd verksamhet med cirka 250 kontor som heter Samhall.
Samhall ägs av svenska staten och deras huvuduppgift är att skapa
utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, riktiga arbeten
som skapas i kund-uppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med
andra. Samhall arbetar i nära samverkan med arbetsförmedlingen och
anställer personer som sedan får utbildning och stöd till att hitta jobb på
den öppna arbetsmarknaden. Det pågår diskussioner i ett flertal kommuner
kring att starta en kommunal motsvarighet som då skulle kunna kallas
Komhall, där syftet är detsamma som för Samhall men med den skillnaden
att det är en kommunal verksamhet.
I Växjö pågår försök men man har inte kommit vidare. Där var det tänkt
som ett kommunalt koncernföretag. Anledningen till att det inte blivit
verklighet än är att regelverket satt stopp på grund av illojal konkurrens.
Det finns i Smedjebackens kommun ett försök, fast då i form av ett EUprojekt. Det drivs ungefär som Bubbetorps gård, det arbetscenter som
finns i Karlskrona kommun.
I Olofström har man en verkstad som till största delen sysslar med legotillverkning. Där har de fått uppdraget då näringen i kommunen inte ser det
som konkurrerande verksamhet, då ingen har varit villig att driva företag
med den inriktningen.
I Malmö utreder man möjligheterna med en version på ett Komhall som
skall vara ett slags kommunalt bemanningsföretag.
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§ 220 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Ett annat exempel finns i Södertälje där kommunen tillsammans med en
rad aktörer inom näringslivet har startat Telge som är ett kommunalt bolag.
Koncernen har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag
som bygger på den s.k. Telgemodellen. Telgemodellen är ett sätt att
arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Där
arbetar men med affärsmässiga lösningar på samhällsproblem, ofta
tillsammans med näringslivet. Telge Jobbstart som hjälper
långtidsarbetslösa till en fast anställning och där dotterbolaget Telge
Tillväxt, som ägs tillsammans med sju stora svenska företag, hyr ut
ungdomar och ger dem den första viktiga raden i cv:t. Telge Peab bygger
bostäder och anställer byggarbetare som stått utanför arbetsmarknaden en
längre tid, samt erbjuder flyktingar och nyinvandrade lärlingsplatser.
I de flesta kommuner i landet finns s.k. arbetscenters som utför uppdrag i
olika omfattning åt kommuner och andra aktörer. Dessa arbetscenter
kallas också oftast för Komhall. Alltså en verksamhet där långtidsarbetslösa personer anställs under en begränsad tid för att utföra olika
uppdrag. Omfattningen av uppdragen är väldigt olika men kan vara allt från
återvinningsverksamheter till administrativt stöd inom kommunerna.
Det är vanligt med verksamheter som har kommuner, föreningar och
privatpersoner som kunder. Verksamheterna är oftast självfinansierade
vilket innebär att all vinst går till att anställa ytterligare personer. Här finns
en gråzon kring vad som är lämpligt med koppling att kommunen bedriver
verksamheter i konkurens med den privata näringen. Verksamheterna har
startat efter att kommunen gjort en förfrågan till det privata näringslivet och
därigenom fått tillstånd att bedriva verksamheten.
I Karlskrona kommun finns Bubbetorps gård. En sysselsättningsverksamhet som på daglig basis sysselsätter cirka mellan 100 och
150 personer. Det är en stor rörlighet på deltagare då många kommer
under en kortare tid. Här finns de som har praktik, språkträning och
liknande (Fas 3, Af, Soc) men också arbetsplatser för personer i en s.k.
BEA-anställning. Alla utför arbeten åt Karlskrona kommun.
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§ 220 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Det kan vara utomhusskötsel, byggverksamhet, sömnad, snickeri,
transport, bokbinderi, kök, café, djurpark etc. Alla arbeten är riktiga och
meningsfulla arbete med verkliga kunder och som ger betydelse och
mening.
Här finns också möjlighet till mindre utbildningsinsatser, kortkurser etc. På
gården finns också s.k. rehabiliteringsplatser, sysselsättningsplatser för
personer av vilka man inte kan kräva att utföra riktiga arbeten, utan där det
skapas olika projekt för att ge meningsfullhet åt individerna.
Arbetsmarknadsavdelningen har cirka 100 personer i olika anställningar
som arbetsmarknadsåtgärd (BEA-anställning). En anställningsform som
innebär att personerna är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många liknar
dessa anställningar vid betald praktik. De flesta av dessa anställningar
varar under en period av ett år och under den tiden får de hjälp att komma
ut på ordinarie arbetsmarknad. Cirka 25 av dessa finansieras av
arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med arbetsförmedlingen,
därutöver finns Beredskapsprojektet och Beredskapsprojektet Integration
där det anställs 80 personer löpande och som finansieras av socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Under sin anställningstid har de till
och börja med sin placering på Bubbetorps gård och allt eftersom matchas
de ut på kommunens olika förvaltningar. Arbetsmarknadsavdelningen
hanterar också kontakter och administration för alla personer som har en
anställning med medfinansiering via arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsavdelningen har också genom ett Finsamprojekt
genomfört en förstudie kring etablering av en ny aktör på
arbetsmarknaden, med syfte att skapa flera vägar för arbetslösa att få
arbete. Förstudien fann att efterfrågan finns för en från kommunen fristående aktör där arbete med personer långt ifrån arbetsmarknaden är
kärnan. För att gå vidare och förverkliga etableringen pågår nu en genomförandeplanering för att passa ett verkligt läge för att starta en ny
verksamhet.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/831 1.2.6

§ 220 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Komunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 19 november 2015, §
214 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 336,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1557 1.2.6

§ 221
Svar på motion om suicidprevention
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Sofia Bothorp (MP). Förslaget är att Karlskrona kommun
utbildar sin personal i suicidprevention, att kommunen tar fram en
suicidpreventionsplan för kommunernas verksamheter samt att Karlskrona
kommun tar initiativ till att i samverkan med landstinget och övriga
kommuner tar fram en länsöver-gripande strategi i suicidprevention för
Blekinge.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande den 15 september 2015
och förslag till beslut.
Det länsgemensamma folkhälsoarbetet
I slutet av 2014 antog samtliga kommuner i Blekinge, Landstinget
Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län och Region Blekinge en
länsgemensam folkhälso-policy för Blekinge. Policyn omfattas av fyra
strategiska områden; Goda livs-villkor, Psykisk hälsa, ANDTS (alkohol,
narkotika, dopning, tobak, spel) och Hälsofrämjande miljöer och
levnadsvanor.
Under området Psykisk hälsa finns ett antal föreslagna åtgärder som bland
annat kunskapsspridning för att motverka stigmatiserande åtgärder mot
människor med psykisk ohälsa och spridning av kunskap om effektiva
metoder för att stärka psykisk hälsa. Utveckla stöder vid lindrig psykisk
ohälsa är också en åtgärd.
I policyn finns också beskrivet en organisation för det länsgemensamma
folk-hälsoarbetet där också roller och ansvar framgår. För att nå framgång i
vårt länsgemensamma folkhälsoarbete är samordning, samverkan,
kunskapsut-byte och en tydlig organisationsstruktur med politisk
förankring, nyckel-faktorer.
Arbetet leds av en regional styrgrupp bestående av kommundirektörer,
landstingsdirektör, länsråd och regiondirektör.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1557 1.2.6

§ 221 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Det finns också en länsövergripande strategisk grupp bestående av
kommunernas och landstingets folkhälsostrateger, ANDT-samordnare från
länsstyrelsen och miljöstrateg från Region Blekinge. Den strategiska
gruppen ska utveckla det länsgemensamma folkhälsoarbetet, vara ett
forum för kunskapsutbyte och samverkan och ska arbeta på styrgruppens
uppdrag. Handlingsplaner ska tas fram för gemensamma insatser i länet.
Landstinget har avsatt resurser för att arbeta med området
suicidprevention och de är i inledningsfasen av arbetet. De har bland annat
kontaktat Region Skåne för att få mer information och kostnadsförslag för
den webbaserade grundutbildningen i suicidologi som utvecklats av
Psykiatri Skåne, som är en del av Region Skåne. Den strategiska gruppen
för länets folkhälsoarbete har diskuterat möjligheter till samverkan mellan
landstinget och intresserade kommuner i länet i frågan om suicidprevention, till exempel genom en webbaserad utbildning i suicidprevention
för all personal.
Karlskrona kommuns folkhälsoarbete
Utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn arbetas nu fram en
handlingsplan för Karlskrona kommuns folkhälsoarbete. Området psykisk
hälsa blir också lokalt ett område att utveckla och arbete med och
utbildning av personal i suicidprevention kan vara ett insatsområde som
ska prioriteras.
Folkhälsorådet är remissinstans för frågor som rör folkhälsoarbetet. De har
haft motionen uppe vid ett sammanträde och gett sina synpunkter.
Sammanfattning
Karlskrona kommun har påbörjat folkhälsoarbetet i länet där samverkan
och nätverkande är under uppbyggnad. Det är det här forumet som frågan
om det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet ska lyftas och
utvecklas.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1557 1.2.6

§ 221 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Karlskrona kommuns handlingsplan för folkhälsa kan omfatta suicidprevention. Om landstinget beslutar att köpa in webbaserad utbildning i
suicidprevention kan det även ge Karlskrona kommun möjlighet att ta del
av den för vår personal.
Komunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 19 november 2015, §
215 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 338,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla att Karlskrona kommun utbildar sin personal i
suicidprevention, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
Yrkande
Maiellen Stensmark (MP), Billy Åkerström (KD), Camilla Brunsberg (M),
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Lotta Antman (SD) yrkar bifall till motionen.
Chatarina Holmberg (S) yttrar sig.
Börje Dovstad (L) yrkar att ärendet återemitteras för ny beredning.
Björn Fries (V) och Jan-Olof Petersson (L) yrkar bifall till Börje Dovstads
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska återremitteras.
_________
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/650 1.2.2

§ 222
Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt systemet under
del av Kungsgatan till gång- och cykelled
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist. Förslaget är att göra
tunnel/schakt systemet under del av Kungsgatan till gång- och cykelled
med inbjudande varm sofistikerad belysning och konstnärlig utsmyckning,
helst från alla fantastiska lokala konstnärer i kommunen.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 121, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kostnaderna för att anlägga en sådan gång- och cykelväg blir mycket
höga, främst beroende på att den råa bergytan i tunneltaken måste kläs in i
betong av säkerhetsskäl då det finns risk för nedfallande stenar. Av denna
anledning kan drift- och serviceförvaltningen inte förorda förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 386, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/2125 1.2.2

§ 223
Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 januari 2014, § 9, av Eva Runesson. Förslaget är att personal med
jourtjänst ska få full lön för alla schemalagda timmar samt att jourtjänstgöring ska räknas in i tjänstgöringsgraden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 10 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att detta skulle
enligt förslagsställaren medföra att:


människor vill bosätta sig i Karlskrona



många unga kvinnor skulle stanna kvar i Karlskrona efter gymnasiet



Karlskrona kommun tar ansvar för sin personal

Svar på del 1 i förslaget
Det tycks föreligga en missuppfattning hos förslagsställaren att medarbetare i Karlskrona kommun som omfattas av jouravtalet jobbar utan
ersättning – eller gratis – som det uttrycks i förslaget. Så är inte fallet.
Karlskrona kommun följer de avtal som finns tecknade mellan Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), vår arbetsgivarorganisation och de
fackliga organisationerna.
Avtal kring jour regleras i Allmänna bestämmelser/AB och i bilaga J finns
särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Karlskrona
kommun följer detta avtal och har inte för avsikt att teckna några lokala
avtal inom detta område.
Svar på del 2 i förslaget
Se svar under del 1 – Karlskrona kommun har inte för avsikt att teckna
några lokala avtal avseende jour. Att jour skulle ingå som en del i sysselsättningsgraden finns inte angivet varken i Arbetstidslagen/ATL eller i AB.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2125 1.2.2

§ 223 (forts).
Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona
(ATL anger att ”som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för
arbetsgivarens räkning” och i AB finns särskilda bestämmelser för viss
jourtjänstgörande personal, bilaga J. Karlskrona kommun följer det som
anges i såväl ATL som i AB, bilaga J).
Kommunstyrelsen återremitterades svaret på medborgarförslaget
avseende attraktivare Karlskrona den 2 september 2014, § 241, för analys
av de kostnader som medborgarförslaget skulle medföra.
Funktionsstödsförvaltningen har gjort en analys av kostnader för införande
av vaken natt (istället för tillämpning av bilaga J i Allmänna bestämmelser)
och kommit fram till följande:
1. Merkostnad för vaken natt = drygt 24 800 000 msek
2. Behovet av ytterligare två områdeschefer = cirka 1 200 000 msek
Eva Runesson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 387, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att räkna ut
kostnaden för att bifalla förslaget.
Desiree Hoberg (V) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2125 1.2.2

§ 223 (forts).
Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar nej och den som vill biträda Christopher Larssons
återremissyrkande röstar ja.
Fullmäktige beslutar med 11 ja-röster och 57 nej-röster, 5 avstår och 2
frånvarande att ärendet ska avgöras i dag. Voteringsprotokoll 1.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Desiree Hobergs (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/647 1.2.2

§ 224
Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet om cykelåkning
i Hoglands park
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
återinföra förbudet mot cykling i Hoglands park och att en cykelbana ska
byggas runt Hoglands park.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 120, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Cykling började tillåtas i Hoglands park under våren 2015 som en del av
Cykelstrategi 2030. Anledningen till detta var att det trots det tidigare
förbudet förekom cykeltrafik genom parken. Cyklisterna upplevde detta
som genare och säkrare jämfört med att cykla längs de trafikerade
gatorna, eller runt parken, jämte parkerade bilar. Inga trafikolyckor var
rapporterade inom Hoglands park.
Drift- och serviceförvaltningen tycker att det slopade förbudet har fallit väl
ut och att det fungerar bra med cykling i parken.
Att bygga en cykelbana runt hela parken är inte aktuellt i nuläget utan
utbyggnaderna av cykelvägar för Cykelstrategi 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 388, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Yrkande
Gunilla Ekelöf (L), Sofia Bothorp (MP) och Peter Johansson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/647 1.2.2

§ 224 (forts).
Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet om cykelåkning
i Hoglands park
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Billy Åkerström (KD) bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 225
Avsägelser av kommunala uppdrag
Björn Olsson (S) har i skrivelse 24 november 2015 avsagt sig uppdraget
som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 226
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Drift- och servicenämnden
Ersättare Sven Siwe (S) efter Jens Sjösten.
Funktionsstödsnämnden
Ersättare Kevin Svensson (M) efter Oliver Brissmalm Mellquist.
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ersättare Anders Persson (S) efter Lotta Holgersson.
Kunskapsnämnden
Ersättare Jeanine Jonsson (S) efter Ida Larsson.
Socialnämnden
Ersättare Torsten Wiktorsson (S) efter Maja Sandberg.
Äldrenämnden
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) efter Eva-Marie Malmgren.
Kommunassurans Syd
Ombud (tjänsteman) Ula Nelson efter Elina Tyrberg.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

§ 227
Anmälningsärende
a) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 16 november 2015 § 180.
Budgetuppföljning per oktober 2015 samt personalnyckeltal för
socialförvaltningen.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 228
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2449 1.2.2
Medborgarförslag om flyttning av återvinningsstation i Holmsjö, av
Björn Ericsson.
KS 2015/2448 1.2.2
Medborgarförslag om gång- och cykelvägar, övergångstället i Holmsjö, av
Björn Ericsson.
KS 2015/2450 1.2.2
Medborgarförslag om alternativa platser för ny handbollsarena/parkeringshus, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2451 1.2.2
Medborgarförslag om att uppmuntra medborgare att skicka in medborgarförslag, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2452 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram flytande tömningsstationer för båttoaletter,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/2454 1.2.2
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri, av Carina Andersson.
KS 2015/2453 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en sammanställning över alla inkomna
medborgarförslag, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2455 1.2.2
Medborgarförslag om att flytta tillbaka skulpturen Lars Widenfalk, passage
från 1988 till sin ursprungliga plats, av Tullan Gunér.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 228 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2566 1.2.2
Medborgarförslag om kompletterade trafiklösning vid Bergåsa/Wämöskolan så den blir trafiksäker – för alla, av Martin Byggeth
KS 2015/2597 1.2.6
Motion om att utreda möjligheterna att anställa fler personer med
funktions-nedsättning, av Camilla Brunsberg (M).
KS 2015/2707 1.2.2
Medborgarförslag om att någon gata eller torg ges Lars Halls namn och att
bysten av Lars Hall flyttas.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2015/2644 1.2.6

§ 229
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästa sammanträde.
Interpellation till Patrik Hansson (S) om exploateringen av Verkö, av
tjänstgörande ersättare Maiellen Stensmark (MP).
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2015/2266 1.2.6

§ 230
Svar på interpellation om Sunnadalskolan
Interpellation den 18 november 2015 till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) angående Sunnadalskolan
från Ann-Louise Trulsson (KD).
Chatarina Holmberg har den 30 november 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Chatarina Holmberg (S), Ann-Louise Trulsson (KD),
Emma Swahn Nilsson (M), Lotta Antman (SD), Shahram Behrouz (S),
Pernilla Persson(C), Gunilla Ekelöf (L), Jan–Olof Petersson (L) och
Maiellen Stensmark (MP).
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/753 1.4.1

§ 231
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunfullmäktige har 16 juni 2015 och 17 juni 2015 fastställt
effektiviseringskrav om 33 mnkr 2016 och 46 mnkr för respektive 2017
och 2018.
Kommunstyrelsen har den 2 juni 2015 uppdragit åt kommundirektören, att
under förutsättning av ovannämnda beslut i kommunfullmäktige, föreslå
kostnadsminskade/-effektiviserande åtgärder i enlighet med budget 2016
och ekonomiska planen för åren 2017 och 2018.
Enligt planen ska kommunens driftkostnader redan 31 december 2017
totalt ha sänkts med 46,0 mnkr för att klara de resultatnivåer som den
ekonomiska planen anger. Beslut som innebär ökade kostnader utöver
fastställd ekonomisk ram medför behov av att vidta kostnadssänkande
åtgärder utöver de ovan nämnda.
För att få effekt redan år 2016 krävs att åtgärder sätts in så tidigt som
möjligt.
De nödvändiga åtgärderna för att sänka kostnaderna kan åstadkommas på
olika sätt och som en kombination av olika åtgärder. Kostnadssänkningen
kommer därför att bli en blandning av generella åtgärder och specifika
åtgärder.
I detta skede föreslås ett antal åtgärder och förslag till uppdrag att
genomföra åtgärder och förändringar som syftar till att sänka kommunens
driftkostnader. Vissa av åtgärderna får direkt effekt medan andra kräver
ytterligare tid för genomförande.
forts.
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Sign

Sign
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§ 231 (forts).
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter


Förslagen ska vara precisa vad avser effekten på den direkta
servicen till medborgare/brukare. Målet är att inte försämra
servicenivån totalt sett.



Åtgärderna ska vara utformade så att förvaltningarna inte kan
kompensera sig på ett sätt som innebär överlastning av kostnader
internt, minskar kommunala värden eller på annat sätt inge ger
avsedd effekt.



Resultat av åtgärderna ska följas upp och återredovisas till
kommunstyrelsen med viss kontinuitet.



Åtgärderna kombineras med strikt resultatansvar enligt gällande
förutsättningar i styrdokumentet.



Intäktshöjande åtgärder ska inte påverka kravet och nivån att sänka
kostnaderna.

Det kommer att bli aktuellt att återkomma med ytterligare förslag under
planperioden för att nå målet om kostnadssänkningar.
Generella åtgärder
För år 2015 gavs priskompensation i budgeten till nämnderna, som vi nu
konstaterar att den var alltför hög i förhållande till verkligheten. Genom att
justera priskompensation för 2016 till 0 %, frigörs 12,4 mnkr som kan
räknas av det krav på effektivisering som beslutats. Effekten av detta blir
långsiktigt. För att undvika att det blir en suboptimering i organisationen
och besparingar förs över till annan part istället för att effektiviseringen
inträffar där den är avsedd att genomföras, krävs följande förutsättningar
som en teknisk justering:


Generell priskompensation för nämnder och styrelser 0 %



Interna hyror/tjänster höjs för år 2016 med 0 %



Underhållsbudget för verksamheter under drift- och servicenämnden
får inte minskas, d.v.s. minst samma nivå 2016 som 2015.
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Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter
En eventuell höjning av hyra från extern leverantör/fastighetsägare ska inte
belasta drift- och servicenämnden, utan effekten av sådan kan tas ut av
berörd facknämnd.
Inför budget för år 2017 och år 2018 ska ställning tas till kompensation för
prishöjningar i samband med budgetarbetet.
Intern prissättning/debiteringsmodell för tjänster som kost, IT m.m. ses
över och omarbetas. Anslagsfinansiering är ett alternativ som kan
övervägas.
Specifika åtgärder/ramjusteringar
Förvaltningschefer och verkställande direktörer i kommunala bolag har
inventerat och tagit fram ett antal förslag till åtgärder. Dessa åtgärder
kräver i flera fall ytterligare utredning för att kunna genomföras under
planperioden.
Förslaget är att kommundirektören får i uppdrag att utreda och ta fram
konkreta förslag innefattande de kostnadssänkande åtgärdernas utformning, nivå och genomförande samt uppföljningsmodell. Långsiktig
effekt är viktig och nivån på åtgärder ska minst vara den beslutade nivån
på kostnadsreducering enligt den ekonomiska planen.
Berörd nämnd och styrelses ekonomiska ram justeras när slutligt beslut
om åtgärd tagits.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 369, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att priskompensation för kommunens nämnder och styrelser för år 2016
uppgår till 0 %, och hantering av interna transanktioner är att betrakta som
teknisk justering,
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Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter
2. att besluta om specifika åtgärder som efter beslut innebär ramjustering
som fördelas ut enligt åtgärdens effekter enligt ovan,
3. att godkänna avrapportering av ovanstående beskrivna uppdrag och
uppdra åt kommundirektören att fortsätta utreda och under hand återkomma med förslag till åtgärder inom områden enligt bilaga och under
planperioden vid behov initiera ytterligare åtgärder,
4. att genomförda justeringar räknas av det krav på
kostnadsreduceringar/-effektiviseringar som finns i budget 2016 och i plan
för åren 2017 och 2018, samt
5. att lägga till medborgarservice samt samordnande transporter som två
förbättringsområden där det finns möjlighet att effektivisera kommunens
verksamheter.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) att höjningar av parkeringsavgifter samt att utreda
kommunens ägarskap i KBP stryks från listan gällande åtgärder att utreda.
Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag, samt bifall till Camilla Brunsbergs
ändringsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att priskompensation för kommunens nämnder och styrelser för år 2016
uppgår till 0 %, och hantering av interna transanktioner är att betrakta som
teknisk justering,
forts.
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Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter
2. att besluta om specifika åtgärder som efter beslut innebär ramjustering
som fördelas ut enligt åtgärdens effekter enligt ovan,
3. att godkänna avrapportering av ovanstående beskrivna uppdrag och
uppdra åt kommundirektören att fortsätta utreda och under hand återkomma med förslag till åtgärder inom områden enligt bilaga och under
planperioden vid behov initiera ytterligare åtgärder,
4. att genomförda justeringar räknas av det krav på
kostnadsreduceringar/-effektiviseringar som finns i budget 2016 och i plan
för åren 2017 och 2018, samt
5. att lägga till medborgarservice samt samordnande transporter som två
förbättringsområden där det finns möjlighet att effektivisera kommunens
verksamheter.
6. att höjningar av parkeringsavgifter samt att utreda kommunens
ägarskap i KBP stryks från listan gällande åtgärder att utreda.
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§ 232
Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening
Under våren 2013 beslutade Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge,
Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge och Blekinge Idrottsförbund
att bilda en ideell förening för att gemensamt driva Blekinge Health Arenas
verksamhet. Beslut togs av Karlskrona kommuns kommunfullmäktige den
14 februari 2013, § 27.
Under 2014 meddelade emellertid Blekinge Tekniska Högskola sitt utträde
ur föreningen som part och finansiär. Blekinge Health Arena ideell förening
har sedan dess bildande haft till övergripande uppgift att skapa en
långsiktig infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett
kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt
innovation och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa allt i syfte att
bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor. I detta har ingått
att verka för utvecklingen av den fysiska miljön Testlabbet Blekinge Health
Arena på Rosenholm i Karlskrona och svara för driften av densamma.
Driften har under åren skötts av Blekinge Idrottsförbund som genom
driftsavtal med Blekinge Health Arena ideell förening har haft ansvar för
den dagliga driften på Testlabbet Blekinge Health Arena.
Ekonomi och verksamhet
Under år 2014 avslutades projektet Blekinge Health Arena 2.0. Syftet med
projektet var att öka tillväxten i Blekinge genom att skapa en innovationsmiljö för entreprenörer, forskare och företag för att få fram nya innovativa
tjänster och produkter inom idrott och hälsoturismbranschen samt en
plattform för att skapa idrott- och hälsoturismpaket, som skulle locka hit
besökare från Sverige, Norden och södra Östersjöområdet. Detta projekt
finansierades av föreningen med totalt 700 tkr (450 tkr år 2013 och med
250 tkr år 2014).
Under 2014 begärde, som ovan nämnts, Blekinge Tekniska Högskola
utträde ur den ideella föreningen, vilket har medfört ett bortfall på 300 tkr
för föreningen.
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§ 232 (forts).
Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening
De ekonomiska förutsättningarna förändrades således kraftigt i och med
ovanstående. Dessutom hade verksamheten ännu inte fått den omfattning
och volym, som krävs för att ha en ekonomi i balans i föreningens
verksamhet.
Vad händer framöver?
Som ett led i att utveckla Blekinge Health Arena tillsattes under 2015
arbetsgrupper för tre identifierade fokusområden: Testlabb, Folkhälsa samt
Innovation, forskning och företagsutveckling med uppgift att ta fram
konkreta, uppföljningsbara och långsiktigt hållbara mål i en
verksamhetsplan för Blekinge Health Arena för åren 2016-2018. Avsikten
är att Blekinge Idrottsförbund tar ansvar för den framtida verksamheten där
Karlskrona kommun tar en aktiv del under tre år.
Efter två år är avsikten att utvärdering ska ske av verksamheten för att
säkerställa genomförandet av verksamhetsplanen och för att utvärdera om
och hur verksamheten ska drivas vidare, både sett till verksamhetens mål
och finansiering.
Kommunstyrelsen har beslutat den 6 oktober 2015, § 299, att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med utvecklingsplanen för Blekinge Health Arena och Testlabbet där mål, ekonomi,
styrning och utvärderingskrav för verksamheten ska ingå. I samband med
detta ärende kommer Karlskrona kommuns insatser i verksamheten att
beskrivas.
Upplösning av föreningen
Då ideella föreningens verksamhet så gott som endast har varit
verksamhet kopplad till Testlabbet Blekinge Health Arena, då ekonomin
inte har tillåtit mer ser vi från stiftarna att Blekinge Health Arena ideell
förening som organisation inte behövs och kan därmed upplösas.
Idéerna och visionerna bakom Blekinge Health Arena ideell förening
kommer dock att leva vidare där Blekinge Idrottsförbund tar ett helhetsansvar för driften och verksamheten på Testlabbet Blekinge Health Arena.
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§ 232 (forts).
Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening
Stadgarna för Blekinge Health Arena ideell förening anger reglerna för
föreningens upplösning. Beslut om upplösning av föreningen kan då fattas
vid ordinarie årsmöte år 2016.
Med hänvisning till ovanstående vill styrelsen för Blekinge Health Arena
ideell förening föreslå respektive huvudman att fatta beslut om att den
ideella föreningen ska upplösas vid det ordinarie årsmötet år 2016 samt att
verksamheten från och med den 1 januari 2016 överförs till Blekinge
Idrottsförbund som därmed tar ett helhetsansvar för verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 370, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som en av stiftarna till Blekinge Health Arena besluta om upplösning
av föreningen, samt
2. att verksamheten från och med januari 2016 överförs till Blekinge
Idrottsförbund.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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§ 233
Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny
kompletterande fullmåttshall i Vedeby
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2015 var ärendena om
projekterings- och investeringstillstånd kring B-hall Vedebyskolan uppe för
behandling i § 134 och § 135. Ärendena återremitterades för vidare
beredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades storleken på den nya
hallen. Det förslag som fick gehör var ett presenterat förslag om en fullmåttshall enligt tidigare skiss från fastighetsavdelningen inom drift- och
serviceförvaltningen.
Beskrivning enligt tidigare skiss
”Idrottshall med skiljevägg så att den kan delas i två hallar, två
omklädningsrum med städrum och teknikrum. Hallyta är 1060 kvm och
omklädningsrum och förråd, städ, skiljeväggsgarage är 282 kvm och den
totala byggnadens yta är 1342 kvm. Investeringskostnaden är denna hall
bedömdes vid slutet av 2014 till 20,1 mkr. Hallen utförs med betongplatta
på mark och en isolerad stålstomme som överbyggnad”.
En fullskalehall bedöms i nuläget enligt ovan till cirka 22 mnkr (uppräknat
till 2016 års nivå). I budgeten för 2015 och 2016 finns avsatt medel för den
mindre utbyggnaden enligt kunskapsnämndens behov som var aktuellt vid
budgettillfället om 6,8 mnkr. Utöver detta finns reserverade medel om
2 mnkr från tidigare delar i LKC-projektet. Totalt finns en investeringsram
om 8,8 mnkr tillgänglig. Genom att ianspråktaga kommunstyrelsens
återstående reserv för 2015, 5 mnkr och större del av 2016 års reserv
(8,2 mnkr) uppnås en finansiering inom kommunfullmäktiges beslutade
investeringsram för 2016.
De kommande årliga driftskostnader, exklusive kapitalkostnader, som
kommer att uppkomma får hanteras av kommande budgetberedning för
2017.
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§ 233 (forts).
Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny
kompletterande fullmåttshall i Vedeby
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 371 för egen del beslutat
att kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till drifts- och
serviceförvaltningens fastighetsavdelning med funktionsbeskrivning av
hallen efter kontakt med berörda föreningar som är aktuella med nyttjande
i nuvarande där därmed kommande hall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 371, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna en investeringsutgift för kunskapsnämnden om maximalt
22 mnkr för nybyggnation av fullmåttshall i Vedeby och bevilja omedelbart
projekterings- och investeringstillstånd,
2. att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av tidigare
avsatta medel för detta ändamål (8,8 mnkr), ianspråktagande av
kommunstyrelsens investeringsreserver för 2015 (5 mnkr) och 2016 (8,2
mnkr), samt
3. att finansiering av kunskapsnämndens tillkommande driftkostnader
hänskjuts till budgetberedningen budget 2017 och plan 2018-2019.
Camilla Brunsberg (M), Christopher Larsson (SD), Billy Åkerström (KD),
Börje Dovstad (L), Emma Swahn Nilsson (M), Jonas Sandström (S),
Jan-Olof Petersson (L), Pernilla Persson (C) och Patrik Hansson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (S) och yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 234
Avsiktsförklaring regionkommunbildning
Landstingsstyrelsen i Landstinget Blekinge har remitterat frågan om
ställningstagande till bildande av regionkommun i Blekinge län.
Politiska ledningarna på länsnivå har diskuterat frågan med landstingsledningen och man konstaterat att förutsättningar finns att starta en
process som syftar till att bilda en regionkommun i Blekinge län 2019.
Regionkommunens uppgifter ska bl.a. vara dels nuvarande
landstingsuppgifter, Region Blekinges nuvarande uppgifter samt ytterligare
statliga uppdrag. Detta innebär att regionkommunen får en större roll än
nuvarande regionförbund och landstinget.
Det övergripande syftet är att stärka och utveckla Blekinge län.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 373, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positiv till att starta processen för att bilda en regionkommun i
Blekinge län.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 235
Ändrad organisatorisk tillhörighet för kansliavdelningen
Kansliavdelningen överflyttades 1 januari 2015 till drift- och
serviceförvaltningen i samband med en större förändring av kommunens
nämndorganisation.
Kansliavdelningen hanterar för kommunen centrala och strategiskt viktiga
frågor som den gemensamma ärendehanteringen från nämnder och
styrelser till kommunfullmäktige, kommunens centrala arkiv,
valadministration m.m. Flera av kansliavdelningens uppgifter svarar
kommunstyrelsen för enligt gällande reglemente. Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och har därför att hantera
flera av de frågor kansliavdelningen utför. Vidare ha kansliavdelningen
sekreterarskap för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Med hänsyn till ovan och det faktum att kansliavdelningen har en
övergripande samordningsfunktion i kommunens ärendeflöde och i
relationen mellan förvaltning, medborgare och förtroendevalda i dessa
frågor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 374, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att från och med 1 januari 2016 flytta kansliavdelningen från drift- och
serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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§ 236
Fastställelse av reglementen för drift- och servicenämnden samt
kommunstyrelsen med anledning av ändrad organisatorisk
tillhörighet för kansliavdelningen
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att från och med
1 januari 2016 flytta kansliavdelningen från drift- och serviceförvaltningen
till kommunledningsförvaltningen. Med anledning av denna organisationsförändring behöver de reglementen som fastställdes av kommunfullmäktige den 11 december 2014 genom § 238 för drift- och servicenämnden samt kommunstyrelsen ändras.
Föreslagen ändring innebär att följande punkter stryks i drift- och servicenämndens reglemente:


Kommunens nämndsekretariat, registratur och kansli.
Kommunstyrelsen svarar för frågor kring kommunövergripande
ärendehantering.



Kommunarkiv. Kommunstyrelsen svarar som arkivmyndighet för
arkivets tillsynsfunktion och kommunövergripande arkivfrågor.

Förslaget innebär att följande punkter införs i kommunstyrelsens
reglemente under ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och
samordna bland annat”:


Kommunarkiv.



Kommunens nämndsekretariat, registratur och kansli.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 375, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementen för drift- och servicenämnden samt kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 237
Fastställelse av reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden med anledning av direktiv om att integrationsansvaret ska
flyttas från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut den 17 juni 2015, § 125, fastställt en rad direktiv. I direktiv 74 anges att integrationsansvaret ska flyttas
till arbetsmarknadsnämnden.
Med anledning av detta måste den skrivelse i socialnämndens reglemente
som rör integrationsansvaret flyttas till arbetsmarknadsnämndens
reglemente.
Följande mening under § 1 Verksamhetsområde i socialnämndens
reglemente flyttas därför till § 1 Verksamhetsområde i arbetsmarknadsnämndens reglemente:


”ansvara för organisering och samordning av kommunala uppgifter
beträffande nyanlända invandrare samt fördela erhållna statliga
ersättningar”.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 376, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementen för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 238
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona
kommuns POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande)
Socialnämnden beslutade den 15 juni 2015, § 113, om ett förslag till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns POSOM.
Förslaget innebär att en styrgrupp för POSOM-samordning skapas och
beskriver hur det operativa arbetet ska organiseras.
Styrgruppen ges i uppdrag att till kommundirektören innan årets slut ha
presenterat nya rutiner för kommunens POSOM-arbete, där uppmärksamhet, utöver ovan nämnda faktorer, särskilt ska fästas vid:


samordning av utbildnings-, övnings- och uppföljningsinsatser,



hantering av de personella resurserna, även vid sjukdom eller resa
för de som ska delta i det operativa POSOM-arbetet, samt



samarbete med externa aktörer

Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget i huvudsak är bra, men
att det bör klargöras ytterligare hur POSOM-arbetet ska bedrivas vid större
händelser.
De lednings- och stödresurser som vid större händelser aktiveras enligt
planerna är till delar samma som vid POSOM-arbete. Som exempel kan
kommunikationsavdelningen nämnas, som finns som resurs i samtliga
planer.
Styrgruppen bör därför ges i uppdrag att anpassa förslaget till kommunens
ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser och till kommunens
kriskommunikationsplan.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1481 1.3.2

§ 238 (forts).
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona
kommuns POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande)
Kommunledningsförvaltningen vill också förtydliga att när det i förslaget
står ”utbildningsförvaltningen” avses kunskapsförvaltningen och när det i
förslaget står ”utbildningschef” avses chefen för kunskapsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 377, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att komplettera uppdraget till styrgruppen för POSOM så att rutinerna
för POSOM är anpassade till kommunens ledningsplan vid kriser och
extraordinära händelser samt kommunens kriskommunikationsplan, samt
2. att i övrigt ställa sig bakom socialnämndens beslut.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/396 1.9.1

§ 239
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Sammanträdet ajourneras 5 minuter.
Den 2 juni 2015 godkände kommunstyrelsen utredningen om kvarteret
Bonde som visar att det är möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga
lokaler för stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum (världsarv och
turistbyrå) i kvarteret. Kommunstyrelsen beslutade också att sända
utredningen på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag.
Utredningens förslag:


att kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där
placeringen av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett
kulturkvarter i kvarteret Bonde,



att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska
gården



att kommunen går vidare med en fördjupad utredning om innehåll
och funktioner



att kommunen utlyser en arkitekttävling



att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet



att en styrgrupp utses för projektet

Då Karlskrona kommun inte har för avsikt att förvärva Nordenskiöldska
gården av Svenska kyrkan berörs den frågan inte vidare i ärendet.
Sammanfattning av remissvaren
Åtta av kommunens tio nämnder har svarat på remissen, meden de
kommunala bolagen har avstått från att svara.
Samtliga nämnder ställer sig positiva till förslaget att utveckla kvarteret
Bonde till ett kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och
besökscentrum för världsarv och turistbyrå.
forts.
Sign

Sign

Sign
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§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Det skulle öka attraktiviteten för stadskärnan och Stortorget. På sikt skulle
också kvarteret kunna bindas samman med konserthusteatern.
Barn- och ungdomsperspektivet är viktigt i en fördjupad utredning, men
kulturhuset ska också bli en mångkulturell mötesplats för alla åldrar. Där
ska finnas gott om ytor för olika typer av skapande verksamhet.
Tillgängligheten är viktig för att kulturhuset ska bli en mötesplats för alla.
Gäller också om kvarteret Bonde i framtiden binds samman med konserthusteatern.
Kulturskolans behov av större och mer ändamålsenliga lokaler bör finnas
med i en fördjupad utredning.
Slutsatser
Remissvaren visar att det finns ett uttalat stöd från kommunens nämnder
för att gå vidare med förslaget om ett kulturhus/kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum i kvarteret Bonde. Innan en fördjupad utredning kan påbörjas krävs dock att kommunfullmäktige
upphäver sitt inriktningsbeslut från 2009 om lokalisering av ett nytt stadsbibliotek till Kungsplan (2009-02-26 § 28).
Den fördjupade utredningen bör förutom kvarteret Bonde också omfatta
kulturskolans behov av större lokaler och en framtida om- och tillbyggnad
av konserthusteatern. Det innebär att tidplanen måste anpassas efter de
nya förutsättningarna.
När beslut om en fördjupad utredning tagits bör en politisk styrgrupp och
en projektledare utses. Innehåll, funktion och flexibilitet är viktiga delar i
utredningen som också måste ta höjd för vad morgondagens bibliotek/
kulturhus kan komma att kräva. Det är därför viktigt att det finns
representanter för de olika verksamheterna i en projektgrupp.
Extern kompetens inom det aktuella området kan också komma att
behövas.
forts.
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Sign

Sign
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§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Då intresset för kulturhus/kulturkvarter är stort och berör många grupper är
det viktigt med bred dialog och stor öppenhet genom hela projektet. En
referensgrupp med externa intressenter kan tillföra viktig kunskap och
fungera som värdefullt bollplank.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 29 oktober 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 378, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tidigare inriktningsbeslut om att lokalisera ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan upphävs,
2. att kulturhuset med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum
förläggs till kvarteret Bonde,
3. att referensgruppen består av framtidens nyttjare av ett kulturhus i form
av olika aktörer och ideell sektor,
4. att anslå 0,5 mnkr till en fördjupad utredning ur kommunstyrelsens
reserv för år 2016,
5. att tillsätta en parlamentarisk styrgrupp för projektet,
6. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en projektledare för det
fortsatta arbetet, samt
7. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en referensgrupp för
projektet.
Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
utredningen ska omfatta Carlskrona läsesällskapets biblioteks långsiktiga
placering.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Jan Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras.
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Jonas Sandström (S) yttrar sig.
Yvonne Sandberg Fries (MP) yrkar avslag på attsats 1 och 2, samt bifall på
kommunstyrelsens övriga attsatser.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt bifall till
Börje Dovstads tilläggsyrkande.
Ulf Hansson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
få ha ett särskilt yttrande till protokollet.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att utredningens
ska kunna presenteras i sin helhet för kommunstyrelsen och för att de olika
partigrupperna sedan ska kunna ta ställning till ett kommunfullmäktige
beslut som beskriver innehåll, placering och investeringskalkyl, samt yrkar
att kommunstyrelsen hantera attsats 3-7.
Jan-Åke Nordin (M), Carl-Göran Svensson (M), Peter Glimvall (M) och Billy
Åkerström (KD) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar nej och den som vill biträda Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar ja.
forts.
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Sign

Sign
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§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Fullmäktige beslutar med 25 ja-röster och 46 nej-röster och 4 frånvarande
att ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss). Voteringsprotokoll 2.
Därefter beslutar kommunfullmäktige att Ulf Hanssons (V) särskilda
yttrande får biläggas protokollet. Bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Arvodesberedningen
Styrelser/Nämnder
Akten

KS 2015/2131 2.2.2

§ 240
Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till
förtroendevalda i Karlskrona kommun
I samband med budgetuppföljning för 2015 har konstaterats en negativ
avvikelse mot budget gällande ersättningar till kommunens
förtroendevalda. Arvodesberedningen har därför fått ett uppdrag att till
kommunstyrelsen föreslå förändringar i nu gällande bestämmelser.
Arvodesberedningen har efter analys av nuvarande regler kommit fram till
att regelverket i stort fungerar bra beträffande sammanträdes- och
årsarvoden i förhållande till uppdragens innehåll. Här föreslås inga
ändringar. Bestämmelserna innehåller också ett s.k. grundarvode som varit
avsatt att ersätta förberedelsearbete inför sammanträden samt justering av
protokoll. Den årliga kostnaden för grundarvoden till ledamöter och
ersättare i styrelser och nämnder samt kommunfullmäktige beräknas
uppgå till 4,0 miljoner 2015 och motsvarar i stort den negativa
budgetavvikelse som uppstått. Arvodesberedningen föreslår därför att
ersättningsreglerna förändras genom att grundarvodet tas bort ur
bestämmelserna från och med 1 januari 2016.
I enlighet med bestämmelserna kommer det s.k. basarvodet att räknas upp
efter den uppräkning som beslutats för riksdagsledamöter. Denna
uppräkning kommer att uppgå till 2,3 % för 2016 för övriga ersättningar.
Ersättningar till kommunens förtroendevalda i Karlskrona Baltic Port
Vid beslut om nu gällande ersättningsregler förutsattes att bolaget skulle
betala ersättningar till kommunens förtroendevalda. Kommunen har fått
besked om att detta inte kommer att ske utan måste själv stå för denna
kostnad. Arvodesberedningen har därför värderas dessa uppdrag och
föreslår att årsarvode till ordförande jämställs med ordförandeuppdraget i
AB Karlskrona Moderbolag, vilket innebär 5 % av basarvodets årsbelopp
(36 600 kronor i 2015 års nivå). En ledamot och en suppleant samt två
representanter vid ägarsamråd föreslås erhålla sammanträdesarvode.

forts.
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Sign

Sign
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§ 240 (forts).
Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till
förtroendevalda i Karlskrona kommun
Ersättningarna skall utbetalas retroaktivt för den tid uppdragen innehafts.
Dessa ersättningar utbetalas inte om uppdraget innehas av kommunalråd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 379, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att grundarvodet tas bort ur reglerna om ersättningar till kommunens
förtroendevalda från och med 1 januari 2016,
2. att ersättningarna till förtroendevalda i bolaget Karlskrona Baltic Port
tillförs reglerna om ersättningar till kommunens förtroendevalda med 5 %
av basarvodets årsbelopp för ordförande i årsarvode samt
sammanträdesarvoden för övriga uppdrag, samt
3. att dessa ersättningar utbetalas retroaktivt från 1 januari 2015 för
uppdrag inom Karlskrona Baltic Port.
Sofia Bothorp (MP), Christopher Larsson (SD) och Patrik Hansson (S)
yttrar sig.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Sign

Sign

Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Region Blekinge
Akten

KS 2015/242 1.9.1

§ 241
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019
Karlskrona kommun har från Region Blekinge erhållit förslag till
”Trafikförsörjningsprogramför Blekinge 2016 – 2019” för synpunkter.
Region Blekinge ör regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge. Förslaget
innehåller ett trafikförsörjningsprogram för perioden 2016 – 2019 med mål
och vision över en längre period. Trafikförsörjningsprogrammet är det
styrdokument som anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi och
båttrafik ska utvecklas. Riktlinjerna i programmet anger ramar för vilka
prioriteringar som ska göras inom olika områden. Det lämnar samtidigt
möjligheter öppna för att verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken och
trafikföretagen inom ramarna ska kunna använda sin kreativitet och
därmed utveckla trafikens attraktivitet och effektivitet.
Förslagen i trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på länets och
kommunernas beslutade strategiska dokument med Blekingestrategin i
centrum.
Remissperioden sträcker sig till den 15 december 2015 och därefter
fastställer regionstyrelsen programmet.
Förslaget till trafikförsörjningsprogram har varit översänt till samtliga
kommunala förvaltningar och bolag med möjlighet att inkomma med
synpunkter. Synpunkter har inkommit från kunskapsförvaltningen och
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge 2016 – 2019 innehåller politiska
mål och riktlinjer för planeringen av kollektivtrafiken i Blekinge.
Programmet beslutas av regionstyrelsen i Region Blekinge som är regional
kollektivtrafikmyndighet.
forts.
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§ 241 (forts).
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till
trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 24 oktober 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 380, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge Region Blekinge till känna vad kommunledningsförvaltningen anfört
gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019.
Yrkande
Desiree Hoberg (V) yrkar att under perioden ta fram kostnader (inklusive
uteblivna utgifter) för en avgiftsfri kollektivtrafik och att de olika trafikförslagen redovisas var för sig.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt avslag på
Desiree Hobergs tilläggsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Lotta Antman (SD) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Desiree Hobergs tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Desiree Hobergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 3 ja-röster och 64 nej-röster och 8 frånvarande
att avslå Desiree Hobergs tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 3.
forts.
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§ 241 (forts).
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till
trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019
Reservationer
Åsa Gyberg Karlsson (V), Ulf Hansson (V) och Desiree Hoberg (V)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
att ge Region Blekinge till känna vad kommunledningsförvaltningen anfört
gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019.
_________
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Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Styrelser/Nämnder
Akten

KS 2015/753 1.4.1

§ 242
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Uppföljning per den 31 oktober bygger, avseende redovisningen av de
olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder
och förvaltningar.
Jämfört med delårsrapport per sista augusti har följande beaktats:


Nämndernas senast uppföljning,



reviderad skatteunderlagsprognos,



beslut som berör ekonomin som är tagna i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige,



ärenden som är under hantering till kommunfullmäktige

Den 12 november beslutade riksdagen om extra ändringsbudget som
beräknas kunna tillföra Karlskrona kommun cirka 65 mnkr. Dessa utgör
kompensation för de ökade kostnaderna avseende 2015 och 2016 som en
följd av bland annat flyktingströmmarna. I uppföljningen beräknas medlen
inte få någon resultatpåverkan utan ger effekt på högre omsättning, i och
med att medlen också avser 2016.
Uppdrag
När kommunfullmäktige behandlade delårsrapporten per 31 augusti gavs
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att analysera de
kort- och långsiktiga effekter av de befarade underskotten hos funktionsstödsnämnden och kunskapsnämnden. Kommunledningsförvaltningen har
träffat förvaltningsledningarna för dessa nämnder.
Funktionsstödsnämnden har arbetat med åtgärder för att få en ekonomi i
balans 2015 och arbetet börjar ge effekt. Det förväntade underskottet har
minskat från -4,8 till -3,0 mnkr i oktoberuppföljningen.
forts.
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§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
För 2016 är det dock troligt att nämnden med del medel som är beslutade
för 2016, med en förväntad volymtillväxt, kan antas få bekymmer för att
kunna ha en ekonomi i balans.
Kunskapsnämndens minusprognos för 2015 beror till största delen på att
fler elever kommit från andra länder än vad som fanns vid upprättandet av
budgeten för året. Härigenom har nämnden haft ökade utbildningskostnader avseende studiehandledning och modersmålsstöd. För 2015 har
nämnden och förvaltningsledningen beslutat om ett antal olika åtgärder för
att hålla kostnaderna på så låg nivå som möjligt. Rapporten pekar
fortfarande på en prognos -9 mnkr. För 2016 kommer verksamheten
fortsatt att påverkas av flyktingströmmarna.
Vidare beslutade kommunfullmäktige särskilt om att nästa delårsrapport,
ska kompletteras med konkreta planer för att kommunen ska nå mål att
minska klimatpåverkan. Detta uppdrag återredovisas under 2016.
Övriga nämnder
Därutöver har arbetsmarknadsnämnden minskat sitt förväntade underskott
till -0,8 mnkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden +-0, samt äldrenämnden förbättrat sin prognos från +5 till +10 mnkr.
Slutsats
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen för kommunens
resultat att uppnås under innevarande år. Prognosen baserad på verksamhetsuppföljningen till och med oktober uppfyller därmed de krav som ställs
för att kommunen ska ha en ekonomi i balans.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att tidigare beslut där
arbetsmarknadsnämnd och socialnämnd ges tillåtelse att bedriva sina
verksamheter med negativa avvikelser mot budget kvarstår oförändrat.
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§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att funktionsstödsnämnden bör fortsätta sitt åtgärdsarbete för att få en långsiktighet i arbetet.
Kunskapsnämnden beslutade vid sin behandling av delårsrapport augusti
2015 den 24 september, § 102, att hemställa hos kommunstyrelsen om
kostnadstäckning med 9 mnkr för ökade utbildningskostnader avseende
studiehandledning, modersmålsstöd och elevhälsa samt större elevvolymer inom grundskolan.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att minusprognosen som
avser flyktingströmmarna är svår, i sin helhet, att hantera inom befintlig
ram. Men det är av största vikt att verksamheten fortsätter med arbetet för
att ha en ekonomi i balans i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 382, för egen del beslutat
1. att godkänna kommunledningsförvaltningens avrapportering av
uppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med behandling av
delårsrapport augusti 2015 beträffande funktionsstöds- och
kunskapsnämnden,
2. att kunskapsnämndens hemställan, § 102, härmed anses besvarat,
samt
3. att godkänna uppföljningsrapporten och överlämna den till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 382, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål
och medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar
för verksamhetens mål,
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015.753 1.4.1

§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar
ett negativt utfall för helår 2015, att fortsatt vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
3. att tidigare beslut om medgivande av underskott för arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ska fortsätta att gälla,
4. att godkänna kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag som gavs
av kommunfullmäktige i samband med behandling av delårsrapport augusti
2015 beträffande funktionsstöds- och kunskapsnämnden, samt
5. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2015.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
från det extra stödet för mottagande av människor på flykt tillskjuta
kunskapsnämnden 4 mkr för 2015.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att kunskapsnämnden ska medges att göra
underskott motsvarande dagens prognostiserade underskott, samt yrkar
bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Chatarina Holmberg (S) yttrar sig.
Billy Åkerström (KD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Hanssons förslag.
forts.
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Sign

Sign

59

Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015.753 1.4.1

§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Camilla
Brunsbergs förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå den samma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 30 ja-röster och 33 nej-röster, 2 avstår och 8 10
frånvarande att avslå Camilla Brunsberg tilläggsyrkande.
Voteringsprotokoll 4.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål
och medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar
för verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar
ett negativt utfall för helår 2015, att fortsatt vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
3. att tidigare beslut om medgivande av underskott för arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ska fortsätta att gälla,
4. att godkänna kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag som gavs
av kommunfullmäktige i samband med behandling av delårsrapport augusti
2015 beträffande funktionsstöds- och kunskapsnämnden, samt
5. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2015.
6. att från det extra stödet för mottagande av människor på flykt tillskjuta
kunskapsnämnden 4 mkr för 2015.
________
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Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Akten

KS 2015/1196 1.2.6

§ 243
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april
2015, § 63, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att anordna utbildning för
skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, HLR och lära
sig att göra AKUT-testet.
Kunskapsnämndens AU har vid sammanträde den 15 oktober 2015 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i grundskolans ämne
Idrott och Hälsa ingår både L-ABC och HLR som centralt innehåll i
kursplanen för årskurserna 7-9 under rubriken Hälsa och livsstil, samt även
i kunskapskraven i åk 9. Därmed är alla elever i årskurserna 7-9
garanterade att få denna utbildning och kunskap.
Som legitimerad idrottslärare har man behörighet att genomföra HLRutbildning med eleverna. Skolornas skolsköterskor finns även att tillgå som
stöd för utbildningen av eleverna. Det finns ett väl etablerat samarbete
mellan skolsköterskorna där de lånar HLR-dockor mellan skolorna för att
undervisningen med eleverna ska gå så smidigt som möjligt.
AKUT-testet däremot, ingår inte i kursplanen Idrott och Hälsa. Eftersom det
centrala innehållet i kursplanen är anpassat till timplanen för ämnet, skulle
en komplettering med AKUT-testet kunna innebära att eleverna får mindre
av någon annan del av det centrala innehållet. Ett alternativ skulle kunna
vara att AKUT-testsutbildningen endast ges till de elever som valt ämnet
Idrott och Hälsa inom Elevens val.
Rektor är enligt skollagens 2 kap, 10 §, den som fattar beslut om enhetens
inre organisation och inriktning. Lösningsförslagen ovan måste därför vara
frivilliga för rektor att införa. Kommunstyrelsen kan därför inte fatta beslut
enligt Sverigedemokraternas förslag.
forts.
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Sign

Sign
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KS 2015/1196 1.2.6

§ 243 (forts).
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 383, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden
Akten

KS 2015/1594 1.2.6

§ 244
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD). Förslaget är att
tillföra socialförvaltningen de resurser som behövs för införskaffande av
nödvändiga tekniska hjälpmedel. Motionärerna anför att det inom
socialförvaltningen råder brist på tekniska hjälpmedel, som hade kunnat
underlätta och effektivisera personalens arbete, främst kring
dokumentation och planering. Som exempel lyfts fram att med läsplattor
och smarta telefoner skulle vissa dokumentationsmoment, framförallt vid
resor kunna göras på plats eller i bil i direkt anslutning till klientbesök, så
att dokumentationen sker direkt, och restiden kan användas effektivare.
Även möjligheten till att läsa och skriva e-post utan att behöva vara på
kontoret skulle underlätta och effektivisera arbetet.
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 2015, § 165, lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Socialförvaltningens bedömning är att motionärernas ambition är
synnerligen lovvärd. Användande av andra tekniska lösningar än de som
finns tillgängliga idag skulle sannolikt kunna öka effektiviteten i
handläggningen i flera avseenden, särskilt vid hembesök och längre resor.
Samtidigt förutsätter detta att förvaltningen har tillgång till system som
stöder denna typ av lösningar. Just nu görs en planering för hur
upphandling av nytt verksamhetssystem ska genomföras, och att
verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar med bibe-hållen säkerhet är
en förutsättning för att den förbättring som motionärerna beskriver ska
kunna äga rum. I nuvarande avtal med leverantör av verksam-hetssystem
ingår inga mobila lösningar, utan dessa skulle få köpas till separat.
I den preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget ett
antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är inte
startad.
forts.
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Sign
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KS 2015/1594 1.2.6

§ 244 (forts).
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Medel för denna sorts lösningar blir användbara först när de kan bli en
realitet, vilket i nuläget alltså inte är fallet.
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta
budgetår.
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan internt
genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen
budgetprocess med ett eventuellt äskande som resultat, eller i
prioriteringen av sina medel när beslut om internbudget tas. Sådana
prioriteringar eller beslut behöver i sin tur baseras på kostnadsberäkningar
utifrån vad upphandlingen av verksamhetssystem ger vid handen när den
är slutförd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 384, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

Sign

Sign

Sign
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Socialnämnden
Akten

KS 2015/1596 1.2.6

§ 245
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att upprätta ett
migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyloch flyktinginvandringen samt den därpå följande anhörig-invandringen till
kommunen.
Motionärerna angör att samtliga kommunala verksamheter som påverkas
av asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen ska redovisa sina utgifter och intäkter
utifrån detta. Jämförelsen görs med exempelvis äldrevård och skola, där
motionärerna menar att kostnader går att ta fram för dessa grupper.
Det bör i sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa kostnader
går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är
områdesindelade i den kommunala förvaltningen. Äldreförvaltningens
samtliga kostnader går lätt att redovisa och det är uppenbart att det är
äldre det avser. Det samma gäller skola och barnomsorg, eftersom det
finns en särskild förvaltning för dessa verksamheter.
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen
statistikkategori inom de flesta verksamheter. Efter att en person beviljas
asyl i Sverige, får hen ett permanent uppehållstillstånd (PUT). Enligt lag
ska en person som beviljats PUT ha samma rättigheter och skyldigheter
som de som har svenskt medborgarskap, och ska behandlas av
myndigheter på samma sätt. Till de rättigheter en svensk medborgare har
hör bl.a. att inte annat än i undantagsfall registreras i myndighetsregister
utifrån sexuell läggning, etnicitet, funktionssvårigheter, sjukdomar o.s.v.
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk bakgrund
”registrerades”.
forts.
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§ 245 (forts).
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Även om en sådan registrering tillätts, skulle flera av de bedömningar som
efterfrågas kräva att godtyckliga bedömningar fick göras.
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra kommuninvånare för att få fram ett godtyckligt underlag.
Sammanfattad bedömning
En del av de kostnadsredovisningar som motionärerna efterfrågar av
nämnderna, går redan idag att utläsa i respektive nämnds bokslut. Andra
kostnadsberäkningar är inte möjliga att göra utan godtyckliga
bedömningar.
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut.
Inga särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för
olika grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen styrs
av hur fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala
verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 385, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

66

Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 246
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare och presidiet En God Jul och
Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Peter Glimvall (M) önskar ordföranden En God Jul och
Ett Gott Nytt År.
_________
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Sign
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24 januari 2013
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24
januari 2013.
§ 1 Karlskrona idrottspris.
§ 2 Muntlig frågestund.
§ 3 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 4 Kommunala val.
§ 5 Anmälningsärenden.
§ 6 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 7 Svar på medborgarförslag om en snabbare form av förbindelse mellan Verkö
och Trossö.
§ 8 Svar på medborgarförslag om gratis (subventionerade) bussresor inom
kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer som fyllt 70 år.
§ 9 Svar på medborgarförslag om att ändra/ta bort det inrättade parkeringsförbudet
på Trossös parkeringsplatser i samband med gatusopning.
§10 Svar på medborgarförslag om informationstavlor.
§ 11 Förslag på revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd.
§ 12 Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgift avseende
servering av alkohol och försäljning av folköl.
§ 13 Förslag till taxor 2013.
§ 14 Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun.
_____

1

24 januari 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 januari 2013 kl 13.00-16.00

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

2

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S) kl 13.00-15.45 §§ 1- del av §§ 12
Eva-Marie Malmgren (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S) kl 13.00-15.45 §§ 1-12
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Anna Ekström (FP) kl 13.00-14.45 §§ 1-10
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-15.45 §§ 1- del av §§ 12

24 januari 2013

Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Ingrid Trossmark (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Sandra Bengtsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Håkan Eriksson (S)
Patrik Enstedt (S)
Anders Persson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Fröberg (M)
Sven Wallfors (M)
Ove Uppgren (SD)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Ulf Lundh (C) kl 13.00-14.45 §§ 1-15
José Espinoza (MP)
Reine Svensson (V)
Daniel Jusinksi (KD)
Kent Lewén (FP) kl 14.45-16.00 §§ 11-14
Pernilla Persson (C) kl 14.45-16.00 §§ 11-14
Åke Håkansson (S) kl 15.45-16.00 §§ 13-14
Lotta Holgersson (S) kl 15.45-16.00 §§ 13-14

Närvarande ersättare

Åke Håkansson (S) kl 13.00-15.45 §§ 1- 12
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-15.45 §§ 1- 12
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M)
Kent Lewén (FP) kl 13.00-14.45 §§ 1-10
Pernilla Persson (C) kl 13.00-14.45 §§ 1-10
Ingela Abramsson (C)
Mikael Svensson (MP)

3

24 januari 2013

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Ulf Svahn (MP) och Ann-Louise Trulsson ( )

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
måndagen den 4 februari 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-14
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Ulf Svahn

Justeringsledamot ………………………………………………
Ann-Louise Trulsson

4

24 januari 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 februari 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5

24 januari 2013

6

§1
Utdelning av Karlskrona idrottspris.
Karlskrona idrottspris tilldelas Frida Leandersson,
tyngdlyftarklubben Trossö med följande motivering:
Frida är en mycket lovande styrkelyftare som nått stora framgångar
under 2012.
Frida har tagit guld vid ungdoms-EM, guld vid ungdoms-NM, guld vid
ungdoms-SM och silver vid ungdoms-VM.
___

24 januari 2013

§2
Muntlig frågestund
Ledamot Patrik Hansson (S) ställer en fråga om
ungdomsarbetslösheten och sysselsättning
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M) svarar.
---Ledamot Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga om vikariebristen i
kommunen.
Kommunalråd Börje Dovstad (FP) svarar.
----2:e vice ordförande Yvonne Sandberg-Fries (S) ställer en fråga om
restaurangen som ska byggas i Hoglands Park.
Ordförande i tekniska nämnden Tommy Olsson (KD) svarar.
----Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) ställer en fråga om ekonomiska
konsekvenser för familjer och vad det medför
Ordförande i socialnämnden Ingrid Hermansson (C) svarar.
______
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Kommunala uppdrag
Akten

8

KS.2013.16.102

§3
Avsägelser av kommunala uppdrag
Lena Ryge (S) har i en skrivelse daterad 7 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i handikappnämnden och som ersättare i
Kommunförbundet Cura individutveckling från och med den 1 februari
2013.
Erik Gisslén (M) har i skrivelse daterad 11 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i handikappnämnden.
Björn Fries (S) har i en skrivelse daterad 13 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i socialnämnden från och med den 1 februari
2013.
Göte Henriksson (SD) har i en skrivelse daterad 14 januari 2013
avsagt sig uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
Karin Månsson (FP) har i en skrivelse daterad 15 januari 2013 avsagt
sig uppdraget som ordförande i handikappnämnden från och med den
1 april 2013.
Eva Öhman (S) har i en skrivelse daterad 23 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.
Bosse Gånedahl (V) har i en skrivelse daterad 23 januari 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

24 januari 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd
De valda
Akten

KS.2013.16.102

§4
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Idrotts- och fritidsnämnden från och med den 1 februari 2013.
Ledamot Siv Karlsson (S) efter Chatarina Holmberg.
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot Christopher Larsson (SD) efter Göte Henriksson.
Ersättare Magnus Hildén (SD) efter Christopher Larsson.
Ersättare Ann-Charlotte Yvemark (S) efter Marie Johansson.
Utbildningsnämnden
Ledamot Tommy Sternulf (S) efter Mikael Hammarin.
Ersättare Jörgen Karlsson (S) efter Tommy Sternulf.
Karlskronahem AB
Ersättare Elizabeth Thörngren (S) efter Elin Valtonen.
Kommunfullmäktiges valberedning
Vice ordförande Helene Gustafsson (S) efter Eva Öhman.
Kommunstyrelsen
Ersättare Rikard Jönsson (S) efter Patrik Enstedt.
Miljö- och byggnadsnämnden
2:e vice ordförande Eva Öhman (S) efter Eva Öhman.
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Lisbeth Bengtsson (S) efter Sandra Bengtsson.
Socialnämnden
Ledamot Walla Carlsson (S) efter Nusreta Kurtanovic Nilsson.
Ersättare Hind Abdul Wahab (S) efter Walla Carlsson.
Socialnämnden från och med den 1 februari 2013.
Vice Ordförande Eva Strömqvist (S) efter Jan-Anders Lindfors.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Johan Ekström (S) efter Shirin Sahebjamee.

9

24 januari 2013

Akterna

10

KS.2008.183.214
KS.2009.832.214
KS.2012.473.001
KS.2011.402.800
KS.2011.412.730

§5
Anmälningsärende.
1. Svea Hovrätt protokoll 2012-11-23, mål nr P 8034-12 detaljplan för
fastigheterna Kölen m. fl. i Karlskrona kommun, prövningstillstånd.
2. Länsstyrelsen beslut 2012-12-18, dnr 404-4290-12, Detaljplan för
Säby 4:14 (2) m fl, Trummenäs udde i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen i Skåne Län, meddelande 2012-12-03, protokoll
över inspektion av kommunens överförmyndaverksamhet.
4. Kulturnämnden 2012-09-25, § 55, beslut angående
kommunfullmäktiges uppdrag ” att i dialog med studieförbunden ta
fram ett nytt regelverk för fördelning av de kommunala bidragen”.
5. Äldrenämnden 2012-11-21, § 86, beslut angående
kommunfullmäktiges uppdrag ”att presentera sin utredning om
införandet av parboendegaranti”.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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KS.2013.32.246
KS.2013.60.106
KS.2013.52.610

§6
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till Senoren,
Möcklö, av Arne Strandh.
2. Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet och social
dumpning, konkurens på lika villkor, av Reine Svensson (SD)
3. Motion om släpp datorerna fria, av Anna Ekström (FP).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
______
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KS.2011.177.530

§7
Svar på medborgarförslag om en snabbare form av förbindelse
mellan Verkö och Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011 § 44 av August Adner m fl. Förslaget är en snabbare form
av förbindelse mellan Verkö och Trossö. Det kan vara en färja mellan
de två existerade färjeterminalerna eller en bro.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 november 2012 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun har uppmärksammat det problem som förslagsställarna tar
upp. I den nu gällande upphandlingen av skärgårdstrafiken finns en
option på båttrafik mellan Sturkö – Verkö – Handelshamnen. I detta
fall skulle trafiken angöra Baltijskplatsen på Verkö. Själva
färjeterminalen går inte att angöra eftersom terminalområdet är ett
s.k. ISPS-område (International Ship and Port Facility Security
(ISPS) Code), vilket kräver kontroll av alla som ska beträda området.
Optionen är ännu inte utlöst med anledning av att de
kommunalekonomiska förutsättningarna ännu inte funnits.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
16, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2011.275.530

§8
Svar på medborgarförslag om gratis (subventionerade)
bussresor inom kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer
som fyllt 70 år.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2012 § 72 av Ulla Thurbin och Bengt Billemyr. Förslaget är gratis
(subventionerade) resor med kollektivtrafiken för pensionärer, helst
till sommaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 november 2012, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun har i sitt yttrande över Region Blekinges
Trafikförsörjningsprogram 2012-2015 för Blekinge särskilt
understrukit vikten av marknadsprissättning som en nödvändighet för
att det s.k. fördubblingsmålet ska kunna förverkligas.
Fördubblingsmålet innebär att andelen kollektivtrafikresor ska
fördubblas till år 2013.
Ett första steg i en marknadsprissättning skulle kunna vara att sänka
biljettpriserna under låglasttid, t.ex. för pensionärer eller generellt, för
att på sätt utnyttja ledig kapacitet i fordonen.
Den 7 november 2012 beslutade regionstyrelsen att möjlighet till
marknadsprissättning ska finnas för Blekingetrafiken AB.
Blekingetrafiken AB är helägt av Region Blekinge.
Förslagställaren Ulla Thurbin informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
17, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att delge Blekingetrafiken AB ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget om gratis (subventionerade) bussresor inom
kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer som fyllt 70 år, samt
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 8 forts
Svar på medborgarförslag om gratis (subventionerade)
bussresor inom kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer
som fyllt 70 år.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Anna Ekström (FP) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulf
Hanssons bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att delge Blekingetrafiken AB ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget om gratis (subventionerade) bussresor inom
kollektivtrafiken i kommunen för pensionärer som fyllt 70 år, samt
2. att medborgarförslaget härmed är besvarat.
____
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KS.2012.333.514

§9
Svar på medborgarförslag om ändra/ta bort det inrättade
parkeringsförbudet på Trossö´s parkeringsplatser och
återinför temporärt skyltat parkeringsförbud i samband
med gatusopning
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den
20 september 2012 § 123 av Robert Tollerud. Förslaget är att
att den nuvarande ordningen med parkeringsförbud på
parkeringsplatser tre timmar i veckan är oproportionellt
besvärande för de som bor på Trossö, samt att
gatusopning varje vecka är orimligt och inte kommer att
genomföras. En annan synpunkt är att om man reser iväg
mer än en vecka kan inte bilen förbli parkerad i anslutning
till hemmet utan måste flyttas.
Tekniska nämnden har den 30 oktober 2012, § 104 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att anledning till att det infördes
parkeringsförbud tre timmar i veckan på alla gator på Trossö var de
senaste snörika vintrarna och de klagomål tekniska förvaltningen fått
p g a att invånare och besökare anser att staden är ovårdad.
Under dessa tre timmar sopas gatorna, det utförs varje vecka, och
ytterligare underhållsarbeten som vägmålning, belysningsarbeten,
beläggningsarbeten, brunnsarbeten mm. genomförs.
På vintern kan även snön fraktas bort.
Allt detta görs för att staden ska bli trevligare och renare för boende
och besökare.
Tiden som ett fordon får stå parkerat har utökats till sju dygn
på samma ställe utan att flyttas i motsats till tidigare 24 timmar.
En utvärdering av parkeringsförbudet kommer att ske om ett år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
18, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Magnus Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunledningsförvaltningen
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KS.202.209.103

§ 10
Svar på medborgarförslag om informationstavlor.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
maj 2012 § 72 av Johan Mattisson. Förslaget är att sätta upp
informationstavlor om de vanligaste fiskarna och fåglarna längs t ex
Borgmästarfjärden.
Kommunledningsförvaltningen har den 26 november 2012 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att inom
detaljplanelagt område som Trossö, krävs bygglov för skyltar. Det
krävs också att innehållet på skylten är av allmänt intresse. Fiskeoch fågelarter räknas som specialintresse och bygglov kan därför
inte beviljas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
19, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS.2009.209.700

§ 11
Förslag till revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd.
Karlskrona kommun har sedan 2000 haft riktlinjer för alkoholserveringstillstånd, som ett komplement till bestämmelserna i
Alkohollagen (1994:1738). Nuvarande riktlinjer reviderades senast
2009 (Kf 2009-04-23). Syftet med kommunala riktlinjer är att ge en
sammanfattande vägledning i första hand till besluts-fattare och
handläggare, men även till restauratörer som överväger att etablera
sig i Karlskrona kommun.
Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens
förslag till ny alkohollag (2010:162). Den nya alkohollagen trädde i
kraft den 1 januari 2011. Förändringarna i den nya alkohollagen finns
med i förslaget gällande riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
12, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för serveringstillstånd.
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar att punkt 9.6 serveringstider konsekvent
ändras kl 03.00 till kl 04.00, samt att under punkten 9.10 tillfälliga
tillstånd för alkoholservering konsekvent ändras från kl 03.00 till kl
04.00.
Jan Lennartsson (M), Camilla Brunsberg (M), Börje Dovstad (FP),
Carl-Göran Svensson (M) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Elina Gustafsson (S) yrkar bifall till Jonas Sandströms
ändringsyrkande.
Mats Lindbom (C) och Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar avslag på Jonas Sandströms
ändringsyrkande.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Hermansson (C) yrkar avslag på Jonas Sandströms
ändringsyrkande, samt yrkar att socialnämnden får uppdrag att
utreda möjligheten att servera alkohol till kl 04.00. Forts
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§ 11 forts
Förslag till revidering av Karlskrona kommuns riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag, samt
bifall till Ingrid Hermanssons tilläggsyrkande, samt avslag på Jonas
Sandströms ändringsyrkande.
Camilla Brunsberg (M) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall på Ingrid
Hermanssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Jonas Sandströms ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; den som vill biträda
Kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som vill biträda Jonas
Sandströms (S) ändringsyrkande yrkande röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 ja-röster mot 6 nej- röster och 5
avstår enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll bilaga
1.
Därefter bifaller kommunfullmäktige Ingrid Hermanssons
tilläggsyrkande.
Reservationer
Jonas Sandström (S), Elina Gustafsson (S) och John-Erik Danerklint
(S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta riktlinjer för serveringstillstånd.
2. att socialnämnden får uppdrag att utreda möjligheten att servera
alkohol till kl 04.00.
_____
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KS.2011.564.702

§ 12
Förslag till revidering av taxa för ansöknings- och tillsyns-avgift
avseende servering av alkohol och försäljning av folköl.
Den senaste översynen och förändring av avgifterna gjordes år 2008
och trädde i kraft (2009-01-01). Sedan dess har riksdagen antagit en
ny alkohollag som trädde i kraft 2011-01-01. I sam-band med detta
gjordes en komplettering av nya avgifter, vilka trädde i kraft 2011-0127.
Vid kommunfullmäktiges beslut, 2011-01-27 § 8, om komplette-ring
av nya avgifter beslutade dessutom kommunfullmäktige, ”att
socialnämnden får i uppdrag att titta över taxorna och relevansen
runt taxorna”.
I föreliggande förslag finns enligt förvaltningen en bättre
överensstämmelse mellan avgiften och den faktiska kostnaden. När
det gäller ansökningsavgifterna utjämnas viss omotiverade
avgiftsskillnader. Förslaget är att sänka vissa ansökningsavgifter och
då framförallt de tillfälliga tillstånden. Tillsynsavgifterna höjs med 0,5
% enligt förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
13, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslaget och att de nya avgifterna ska träda i kraft i
samband med kommunfullmäktiges beslut.
Ingrid Hermansson (C), Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson
(M), Jan-Anders Lindfors (S) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS.2011.564.702

§ 13
Förslag till taxor 2013.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 § 314 att
återremittera förslag till taxor 2013 ”för att klargöra vad som gäller för
avgifter för upplåtelse av offentlig plats”.
Efter samtal med kommunalråd Börje Dovstad (FP) ska även
taxeförslaget förtydligas avseende kap19 båtplatser, fettavskiljare i
renhållningstaxan och kap 11 sjöbodar.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 18 december 2012, §
125 hemställt att kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor 2013
i enlighet med föreliggande förslag.
Förändringar i taxan som fanns med i ursprungsförslaget är
rödmarkerade och förändringar efter återremissen är grönmarkerade
och kommentarer lämnas nedan där tillkommande kommentarer är
grönmarkerade.
I samråd med Kommunledningsförvaltningen har framkommit att
direktiven för avgiftshöjning 2013 med 2,5 % är realistisk med
anledning av förväntad löne- och prisökning och taxeförslaget har
anpassats till den allmänna prisutvecklingen.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2013 års
taxor har räknats upp med i genomsnitt 2,5 %. Vissa taxor tillämpas
sällan och genererar relativt små intäkter och det är praktiskt att höja
dessa taxor med längre tidsintervall. Beloppsavrundningar tillämpas.
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder
är redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder
sig till privatpersoner redovisas inklusive moms. Detta anges före
varje taxeavsnitt.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska
förvaltningens verksamhetsansvariga. Förändringar i taxan där
tillägg/förändring gjorts i avgiften är markerat med rött i förslaget och
kommenteras nedan.
Forts
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§ 13 forts
Förslag till taxor 2013.
Avgifter för sjöbodar mm, kap 11, sid 13
Förtydligande av taxa för nya och äldre sjöbodar.
Offentlig plats, kap 14, sid 16
Taxan har omarbetats i samråd med representanter från
Arenabolaget.
Som ett steg i ambitionen att öka antalet evenemang i Karlskrona
föreslås en sänkning av befintliga taxor avseende upplåtselse av
Stortorget med flera platser. Vidare ändras antalet taxegrupper från 3
till 2 och en administrativ avgift tas endast ut för kommersiellt
evenemang utan inträdesavgift och ideellt evenemang är avgiftsfritt.
Ny taxa har tillkommit för båtuppläggning på anvisad mark.
Ny taxa masonitstugor, kap 16, sid 18
Taxan har godkänts genom majoritetsbeslut i Dragsö
masonitstugeförening.
Tekniska förvaltningen har gjort en utredning avseende prissättning
av kommunens olika koloniområden. De politiska direktiven har varit
att ge föreningarna i koloniområdena ett ökat ansvar i form av
självförvaltning.
Den nya taxan består dels av pris för ianspråktagen markyta och dels
pris för servicekostnad. Servicekostnaden ska täcka kostnaden för
sanitets-byggnader, sopor, vatten, fakturering, skötsel av stigar etc.
Servicekostnaden är uppdelad på två taxegrupper och är lägre för de
som är anslutna till självförvaltningsavtal, då exempelvis föreningen
själva fakturerar stugägarna.
Vidare föreslås en ny fast avgift vid försäljning av stugor/överlåtelse
av arrende, med anledning av att det medför en administrativ
kostnad för kommunen.
Taxa djurkrematoriet, kap 18, sid 18
Minskat antal kremeringar samt höjt oljepris, är anledningen till
föreslagen taxehöjning. Efter föreslagen höjning är Karlskronas taxa
fortfarande lägre än grannkommunernas taxor för motsvarande
tjänster.
Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser, kap 19, sid 19
Förtydligande av taxorna har gjorts under respektive avgift.
Taxa för laboratorietjänster, kap 20, sid 20-21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %. Forts

24 januari 2013

22

§ 13 forts
Förslag till taxor 2013.
VA-Taxa, kap 21, sid 22-32
VA-taxans rörliga avgift har de senaste åren höjts med 62,5 öre m 3
och den fasta avgiften har höjts med 10,42 kr i månaden eller 125 kr
per år inklusive moms i brukningsavgiften.
Den rörliga avgiften höjs med 1,25 kr till 26,25 kr per kubikmeter inkl
moms. Den fasta avgiften för villor föreslås höjas med 192 kr/år till
4 200 kr/år inkl moms, vilket blir en höjning med 16 kr/mån.
Nedan beskrivs förändringarna i anläggningsavgifter och
brukningsavgifter i 2013 års VA-taxa.
Tekniska förvaltningen föreslår för 2013 att brukningsavgiften höjs
med 5 % inklusive moms på samtliga avgifter. Detta ger en
intäktsökning med 5 mnkr.
Avgiftshöjningen krävs för VA-verksamheten ska täcka
 kapitalkostnader på de etapper som är färdigställda i
Johannishusåsen, infiltrationsdammar och överföringsledning
från vattenverket till E 22, 1 mnkr
 löneökningar, ökade kemikaliekostnader och övriga
kostnadsökningar, 2 mnkr, samt att
 återställa del av eget kapital från bokslut 2011, 1,8 mnkr
Från 2014 när eget kapital är återställt kommer intäkterna att
finansiera ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i
Karlskrona vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår
investeringen till 375 mnkr som ger en ökad kapitalkostnad och
driftkostnad med 20 mnkr/år.
Anläggningsavgiften höjs med 10 % på samtliga avgifter.
Anläggningsavgiften behöver höjas med ca 10 % årligen till ca
200 000 kr på tre år för en villatomt på 1 000 m2. Vid utbyggnad i
kommunala bostadsområden täcker inte anläggningsavgiften
utbyggnadskostnaden. Karlskrona kommun har startat arbetet med
en VA-plan som innebär att kommunen kommer att bygga ut
kommunalt ledningsnät till ett antal tätbebyggelser.
En kraftig utbyggnad av privat VA-sanering har genomförts av
föreningar och kostnaden uppgår normalt till 125 000 kr - 200 000 kr.
Många fastighetsägare tvekar därför inför privat utbyggnad, för att de
tycker att kommunen skall bygga ut istället så kostnaden blir lägre för
kunden.
Forts
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§ 13 forts
Förslag till taxor 2013.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150
m3 innebär en höjd månadskostnad med 36 kr eller 432 kr/år.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1 000 kvadratmeter ökar från
157 813 kr till 173 595 kr.
VA-taxan 2013 redovisas för första gången inklusive moms på 25 %.
Renhållningstaxa, kap 22, sid 33-40
Taxeförslaget innebär att höjningar görs endast ur miljösynpunkt.
Samtliga osorterade abonnemang- och latrintaxor höjs med 10 %
både på fast och rörlig avgift.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 med undantag för latrin
och osorterade abonnemang som har höjts med 10 % årligen för att
uppmuntra till sorterade abonnemang och för att få bort all
latrinhantering.
Avgift för ej utsatt kärl på 60 kr är borttagen. Orsaken kan vara att
kunden inte behöver tömning på grund av resa eller annan orsak och
då ska ingen avgift utgå.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för kärlbyte till mindre
kärl bort. Kunden debiteras endast vid byte till större kärl. Detta för
att motivera en högre sorteringsgrad.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för att byta till längre
tidsintervall på tömningarna bort. Kunden debiteras endas vid byte till
tätare hämtningsintervall, för att motivera en mer miljömässig avfallshämtning.
Gemensamhetsanläggningar kommer att debiteras enligt taxa för
flerfamiljshus. Dessa taxor är något lägre än för summan av antalet
vanliga villor. Det ska vara en ekonomisk vinst i att ha gemensam
anläggning och genererar även färre stopp för renhållaren och blir en
miljömässig vinst.
Timpriset för tömning och spolning av fettavskiljare har inte täckt
kostnaderna från leverantör och för att rätta till detta höjs timpriset till
1 000 kr/timme inkl moms. Lägre behandlingskostnad för
omhändertagande av fett är motivet till sänkningen av taxan till 625
kr/kbm inkl moms.
Forts
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§ 13 forts
Förslag till taxor 2013.
Kommunstyrelsens återremiss av tekniska nämndens förslag till taxor
2013 innebär att taxorna inte kan träda i kraft den 1 januari 2013 och
förvaltningens budgetresultat försämras med 1,5 mnkr med
anledning av utebliven helårseffekt.
För att uppnå full intäktsnivå enligt budget 2013 föreslås den rörliga
avgiften istället höjas med 1,65 kr per kbm. Den totala rörliga avgiften
2013 blir då 26,65 kr per kbm inkl moms.
Ursprungsförslaget för den fasta avgiften kvarstår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
14, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2013 i enlighet med föreliggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS.2013.022.029

§ 14
Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun
Karlskrona kommun använder idag, med undantag för drivmedelskort
till fordon, inte betalkortslösningar i sin verksamhet. En restriktiv
inställning mot användande av kort har funnits i akt att förhindra
missbruk.
Ett behov av effektivare och modernare betallösningar inom
Karlskrona kommun finns och är angeläget inte minst mot bakgrund
av att det blir allt svårare att hantera kontanter i dagens samhälle.
Utvecklingen går mot att minimera kontanthanteringen samtidigt som
bankerna blir allt mer restriktiva avseende kontanthantering.
Karlskrona kommun behöver därför införa rutiner som är i
överensstämmelse med denna utveckling.
Mot ovanstående bakgrund föreslås därför att Karlskrona kommun
inför inköpskort. Syftet är att effektivisera verksamheternas
lågvärdesinköp. Inköpskorten kommer då att ersätta handkassor
samt till delar rekvisitionshandlingar som finns i kommunens
verksamhet. Idag finns ett 80-tal handkassor, som används för att
hantera mindre inköp i verksamheten. Exempel är utlägg för
ledsagare, personliga assistenter, mindre inköp vid förskolor, skolor
och särskilda boenden. Handkassor är kostsamma att administrera
och utgör en risk ur ett internt kontrollperspektiv. Handkassor kan
även medföra risk för brott där skadegörelse och inte minst hot mot
den enskilda medarbetarens säkerhet kan uppkomma.
Dagens inköpskort är personliga då det krävs ID eller PIN kod för att
identifiera sig vid inköpstillfället och erbjuder begränsningar på
individnivå enligt följande:






Begränsning att genomföra kontantuttag
Beloppsbegränsningar per inköp och per månad.
Begränsningar av branscher kortet fungerar på
Begränsningar av rätten att köpa via Internet
Begränsningar av rätten att köpa utomlands

Ett ytterligare mervärde hos dagens inköpskort är att det kan
möjliggöra kontantutbetalningar av engångskaraktär. Forts
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§ 14 forts
Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun
Behovet är inte omfattande men finns i vissa verksamheter
exempelvis tillfälligt understöd inom socialtjänsten eller nyplacerade
flyktingar som ännu inte fått giltig identitetshandling och bankkonto.
Utfärdande av inköpskort skall vara restriktivt och när behov av
inköpskort upphör skall det dras in. I samband med införande av
inköpskort ska rutiner för användandet fastställas.
Generellt för utfärdade av inköpskort är att de skriftligen ska kvitteras
ut av en medarbetare samt att administrativa krav kring
återrapporteringen ställs i relationen till denne. Kort fylls på
(köpgräns återställs efter att innehavaren inkommit med skriftlig
rapportering (kvitton/verifikat). Transaktioner som saknar giltig
dokumentation och attest kommer inte att ersättas.
Ekonomiska konskevenser
Karlskrona kommun har genom ”Avtal för Finansiella tjänster” med
Swedbank option på inköpskort som Swedbank erbjuder via
samarbete med American Express Card. Ingen årsavgift utgår för
dessa kort. En viss ökad administrativ insats vid införandet av
inköpskorten hanteras inom tilldelade ramar och generellt gäller att
de kostnader som uppstår kring inköpskorten ska bäras av de
verksamheter som nyttjar tjänsterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2013, §
15, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att införa personliga inköpskort med betalansvar för Karlskrona
kommun, samt
2. att uppdra till kommundirektören att utfärda administrativa regler
för inköpskort.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 14 februar 2013 kl 13.00-16.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S) kl 13.25-16.25 §§ 16-28
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S)
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
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Jan-Olof Peterson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 14.55-16.25 §§ 20-28
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Ingrid Trossmark (S) kl 13.00-13.25 §§ 15
Ali Abu-Isefan (S)
Åke Håkansson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Anders Ovander (M)
Sven Wallfors (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP) kl 13.00-14.00 §§ 15-20
José Espinoza (MP)
Reine Svensson (V) kl 13.00-14.55 §§ 15-19
Billy Åkserström (KD)
Daniel Jusinksi (KD)
Bengt Fröberg (M) kl 16.15-16.25 §§ 22-28
Marianne Nordin (M) kl 16.15-16.25 §§ 22-28
Patrik Enstedt (S) kl 16.15-16.25 §§ 22-28
Jan Hagberg (M) kl 16.15-16.25 §§ 22-28
Gunilla Ekelöf (FP) kl 14.00-16.25 §§ 21-28

Närvarande ersättare

Ingrid Trossmark (S) kl 13.25-16.25 §§ 16-28
Reine Svensson (V) kl 14.55-16.25 §§ 20-28
John-Erik Danerklint (S)
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M)
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Kent Lewén (FP) kl 13.00-15.00
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Mikael Svensson (MP)
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Patrik Enstedt (S) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Jan Hagberg (M) kl 13.00-16.15 §§ 15-21
Gunilla Ekelöf (FP) kl 14.00-16.25 §§ 21-28

Tjänstemän

TF Kommundirektör Per Jonsson
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Ulf Hansson (V)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 20 februari 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 15-28
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Göran Forss

Justeringsledamot ………………………………………………
Ulf Hansson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 20 februari 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 15
Muntlig frågestund
Ledamot Elina Gustafsson (S) ställer en fråga om barnfattigdom.
Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M) svarar.
---Ledamot Christopher Larsson (SD) ställer en fråga om barns rätt till
sina föräldrar.
Ordförande i socialnämnden Ingrid Hermansson (C) svarar.
----Ledamot Patrik Hansson (S) ställer en fråga om Träffpunkten
Strandgårdens verksamhet.
Ledamot Börje Dovstad (FP) svarar.
______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

7

KS.2013.16.102

§ 16
Avsägelser av kommunala uppdrag
Axel Skröder (M) har i en skrivelse daterad 25 januari 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Anna Ekström (FP) har i skrivelse daterad 12 februari 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden från och med den 1
april 2013.
Marie Braun (KD) har i en skrivelse daterad 10 februari 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Yvonne Sandberg- Fries (S) har i en skrivelse daterad 13 februari
2013 avsagt sig uppdraget som andre vice ordförande i
kommunfullmäktige från och med den 1 april 2013.
Tommy Olsson (KD) har i en skrivelse daterad 12 februari 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i utveckling i Karlskrona AB och
som ersättare i Karlskrona Baltic Port från och med den 1 mars 2013
Rosita Persson (S) har i en skrivelse daterad 6 februari 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2013.16.102

§ 17
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Handikappnämnden från och med den 1 april 2013.
Ordförande Anna Ekström (FP) efter Karin Månsson.
Utbildningsnämnden från och med den 1 april 2013.
Ledamot Karin Månsson (FP) efter Anna Ekström.
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Thomas Brindefalk Knutsson (KD) efter Marie Braun.
Karlskrona Baltic Port AB
Ersättare Billy Åkerström (KD) efter Tommy Olsson.
Utveckling i Karlskrona AB
Ersättare Billy Åkerström (KD) efter Tommy Olsson.
_____
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Akten

KS.2013.46.007

§ 18
Anmälningsärende.
1. Revisionen, granskning av Arena Rosenholm.
Chatarina Holmberg (S) och Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

9

14 februari 2013 10

Akterna

KS.2013.68.317
KS.2013.98.828
KS.2013.105.106
KS.2013.106.821

§ 19
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om förstärkt belysning vid övergångsställen på
Drottninggatan, av Torbjörn Lindholm.
2. Motion om aktivitetsplats för äldre, av Christopher Larsson (SD).
3. Motion om en välfärd fri från kommersiella intressen, av Reine
Svensson (V).
4. Fler och bättre konstgräsplaner, av Reine Svensson (V).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
______
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2007.642.455

§ 20
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
december 2007 § 183 av Siv Elofsson. Förslaget är att en
återvinningsstation anordnas på Sydöstra-södra Trossö.
Tekniska nämnden har den 28 november 2012 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver förpacknings- och tidningsindustrin
AB (FTI AB), som är ett privat aktiebolag, ansvarar i Sverige för
insamling av förpackningar.
Affärsverken AB ansvarar för driften av de ca 50
återvinningsstationer som finns i Karlskrona kommun åt FTI AB.
Naturvårdsverket ställer kraven på hur mycket förpackningar som
skall insamlas i Sverige totalt sett.
Kraven är inte satta på kommunnivå utan totalt sett för hela landet.
Affärsverken har 2009 svarat på medborgarförslaget, men
kommunstyrelsen har den 8 september 2009 § 246 beslutat att
ärendet ska återremitteras för beredning till tekniska nämnden för att
tillsammans med Affärsverken AB hitta en lösning.
Affärsverkens svar var att de har sökt byggnadslov på ett flertal
platser men att miljö- och byggnadsnämnden inte beviljar
byggnadslov i Världsarvet Karlskrona med aktuellt utseende och
storlek på containrar för återvinningsstationer.
Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Affärsverken och presidierna från tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden har träffat FTI AB ett flertal gånger för att hitta ett
förslag till lösning.
Förslaget som har presenterats för FTI är att göra en nergrävd
återvinningsstation som finansieras av FTI, kommunen och
fastighetsägarna.
Denna skulle utvärderas med avfallsmängder, skötsel, driftkostnader
mm. Totalkostnaden är beräknad till 200 tkr för en
återvinningsstation inklusive sprängningsarbeten.
Forts
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§ 20 forts
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
FTI säger nej även till denna lösning för att den inte ingår i deras
koncept.
Sveriges miljöminister har beställt en utredning om hur ansvaret för
återvinningsstationer skall placeras i framtiden. Utredningen är för
närvarande ute på remiss. Huvudförslaget förordar att kommunerna
övertar ansvaret för återvinningsstationerna.
Detta tillstyrker även Avfall Sverige, avfallshuvudmännens
branschorganisation.
Går detta förslag igenom i riksdagen kan kommunen själv bestämma
över antalet återvinningsstationer och placering av dessa.
Förslagställaren Siv Elofsson informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
39, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Akten

KS.2011.493.610

§ 21
Svar på motion om skola utan hemläxor.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 oktober
2012 § 143 av Patrik Hansson (S) m fl. Förslaget är att ge barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att till en eller flera enheter införa skola
utan hemläxor under nästkommande termin och att efter terminens
slut återkomma med en utvärdering.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2012, § 44 att
återremittera motionen med följande motiveringar:


att motionärerna ska få ärendet tydligare belyst,



att beskriva om någon skola fått en konkret förfrågan att testa
konceptet skola utan hemläxa, om det visar sig att ingen skola
eller enhet har fått en konkret förfrågan vill man att
förvaltningen gör detta samt,



att beskriva vilka skolor som tillfrågats gällande svar på frågan
vad som gäller lämnande av läxor idag. att man också ska ta
med de goda exempel som finns runt om i Sverige på skolor
utan hemläxa.

Barn- och ungdomsnämnden har den 19 december 2012, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de intentioner,
som motionen uttrycker, stämmer väl överens med såväl aktuell
pedagogisk forskning som de policydiskussioner som förs i våra
verksamheter. Läxor som praktik är en företeelse som
ifrågasätts, men som samtidigt i allt högre grad diskuteras som
pedagogiskt redskap. Läxors vara eller inte vara är, sett till
rådande kunskapsläge, en komplex och komplicerad fråga.
Möjligheten med läxfrihet, i enlighet med förslaget i motionen, har
prövats på olika skolor, bl.a Rosenholmskolan. På flera rektorers
initiativ har strategier i läxfrågan lyfts som gemensam
utvecklingsfråga för kommunens skolor, där en utvärdering av
erfarenheter av läxfrihet ingår som en del.
Forts
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§ 21 forts
Svar på motion om skola utan hemläxor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
40, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkande
Helene Gustafsson (S), Eva-Marie Malmgren (S), Magnus
Johansson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Roland Andreasson (S),
Elina Gustafsson (S) yrkar bifall till motionen.
Börje Dovstad (FP), Nicklas Platow (M), Ola Svensson (SD), AnnLouise Trulsson (-), Emma Stjernlöf (M), Jan-Olof Peterson (FP),
Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP), Maria Persson (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Helene Gustafssons bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsen förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; den som vill biträda
Kommunstyrelsens förslag röstar Ja, den som vill biträda Helene
Gustafssons (S) bifallsyrkande röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 42 ja-röster mot 31 nej- röster och
2 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 1.
Reservationer
Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S), Peter Johansson
(S), Elina Gustafsson (S), Claes-Urban Persson (S), Helene
Gustafsson (S), Patrik Andersson (S), Gerthie Olsson (S), Eva-Marie
Malmgren (S), Eva Strömqvist (S), Oscar Dyberg (S), Bo Svensson
(S), Magnus Johansson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Fredrik Wallin
(S), Jonas Sandström (S), Patrik Hansson (S), Eva Öman (S),Birgitta
Möller (S), Christina Mattisson (S), Rikard Jönsson (S),Eva-Lotta
Altvall (S), Roland Andreasson (S), Linda Ekström (S), Håkan
Eriksson (S), Ali Abu-Isefan (S), Åke Håkansson (S), Ulf Hansson
(V), Günter Dessin (V) och Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed är besvarad.
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten

KS.2009.294.456

§ 22
Återvinningscentraler.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 november 2012, §
116 föreslagit kommunfullmäktige att bibehålla samtliga tio
återvinningscentraler.
I samband med att Affärsverken byggde en ny återvinningscentral på
Bubbetorp föreslog tekniska förvaltningen att kommunen skulle lägga
ner återvinningscentralerna i Fågelmara, Nättraby, Torhamn och
Tving. Detta för att finansiera de ökade kostnaderna för
återvinningscentralen i Bubbetorp.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2009 § 146 att
återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att
återkomma med ett förslag som om möjligt blir helt kostnads-neutralt
för renhållningskollektivet.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 utom för latrin och
osorterat som har höjts med 10 % årligen för att om möjligt ta bort
dessa abonnemang.
Tekniska förvaltningen har skrivit ett driftavtal med Affärsverken som
sköter återvinningscentralen på Bubbetorp. I samband med detta
övergick alla intäkter för bland annat metallskrot, bilbatterier mm på
ca 1,5 mnkr till tekniska förvaltningen.
De övriga återvinningscentralerna i Fågelmara, Torhamn, Hasslö,
Jämjö, Nättraby, Sturkö och Tving är ombyggda från 20 kubikmeters
containrar till fyra stycken 40 kubikmeters containrar för trä,
metallskrot, brännbart och deponi. Farligt avfall, elektriskt och
elektroniskt avfall (ej spisar, tvättmaskiner, kyl, frys och torkskåp) kan
också lämnas på dessa återvinningscentraler. Transportkostnaderna
minskar med hälften så många transporter av containrar.
Återvinningscentralerna på Aspö och i Holmsjö skall också byggas
om på samma sätt som övriga under 2013.
Med ökade intäkter för metallskrot mm och minskade
transportkostnader kan samtliga 10 återvinningscentraler behållas
och totalkostnaden för återvinningscentralerna blir kostnadsneutral.
Forts
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§ 22 forts
Återvinningscentraler.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
32, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bibehålla samtliga tio återvinningscentraler.
Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Revisionen
Akten

KS.2012.499.003

§ 23
Revidering av revisionsreglemente.
Kommunrevisionen har lämnat förslag till ändring i § 5 i
revisionsreglementet såvitt avser ersättare för ordförande då denne
är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid. Vidare föreslås
att det i revisionsreglementet tydliggörs att ordföranden bör hämtas
ur oppositionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
33, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa det bilagda reglementet för revisionen i Karlskrona
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Överförmyndarnämnden
Controller KLF
Ekonomienheten
Akten

KS.2010.13.024

§ 24
Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande
barn.
Förslaget innebär ändring av beslut i Kommunfullmäktige 28 januari
2010, §7.
Kommunerna Ronneby, Olofström och Sölvesborg har slutit
överenskommelse angående samverkan kring mottagande och
ersättning för ensamkommande barn. Kommunerna har ändrat
arvodet från att ha haft timersättning med 200 kronor/timma till
månadsarvode, enligt följande;
Arvode för asylsökande barn:
2.500 kronor/månad vilka är skattepliktigt och Skatteverkets
skattefria delen på bilersättning. Detta arvode utgår till en månad
efter det att Migrationsverket meddelat beslut om permanent
uppehållstillstånd.
Arvode för permanent uppehållstillstånd - PUT:
Efter detta beslut utgår arvode med 1.500 kronor/månad vilket är
skattepliktigt och Skatteverkets skattefria delen på bilersättning.
Juristen Eva von Scheele på Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har rekommenderat överförmyndarnämnden i Karlskrona att
arvodet för ensamkommande barn bör vara lika i Blekinge län. Även
Karlshamn ska behandla arvodet från timersättning till
månadsarvode, för ensamkommande barn.
Överförmyndarnämnden i Karlskrona föreslår att följa och ändra
ersättning för arvodet till god man för asylsökande barn och för barn
med permanent uppehållstillstånd enligt ovan.
Nuvarande ersättning till god man för ensamkommande barn är 175
kr per timme.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
34, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ändra god mans arvode för asylsökande ensamkommande
barn till 2.500 kronor/månad,
Forts
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§ 24 forts
Förslag till ändrad ersättning till god man för ensamkommande
barn.
2. att ändra god mans arvode för ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd till 1.500 kronor/månad, samt
3. att ändring av arvodet/ersättning till gode män för
ensamkommande barn ska gälla from 1 april 2013.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att kommunfullmäktige ge
Överförmyndarnämnden i uppdrag att ta fram rutiner för utbetalning
av ersättning i de fall där de fasta arvodena inte täcker styrkta
utgifter.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
Jan-Anders Lindfors tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Jan-Anders Lindfors
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt JanAnders Lindfors förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ändra god mans arvode för asylsökande ensamkommande
barn till 2.500 kronor/månad,
2. att ändra god mans arvode för ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd till 1.500 kronor/månad,
3. att ändring av arvodet/ersättning till gode män för
ensamkommande barn ska gälla from 1 april 2013, samt
4. att ge Överförmyndarnämnden i uppdrag att ta fram rutiner för
utbetalning av ersättning i de fall där de fasta arvodena inte täcker
styrkta utgifter.
____
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Ledamöter/ersättare kommunstyrelsen
Kommundirektör
Kanslichef
Kommunjurist
Kommunfullmäktige
Akten

KS.2010.13.024

§ 25
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Genom en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2013 införs i
kommunallagen en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över
de kommunala bolagen. Den hittills gällande regleringen ger ingen
närmare vägledning i hur uppsikten ska vara ordnad utan det har
lämnats till kommunstyrelsen att själv fatta beslut om formerna för
uppsikten. Nu införs en ny bestämmelse i kommunallagen med
innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma
verksamheten i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har
fastställt, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna.
Uppsiktsplikten kommer då, förutom att redovisas, att leda fram till
beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av
kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet. I
förarbetena till den nya lagstiftningen anförs att det i normalfallet får
anses lämpligt att kommunstyrelsens beslut överlämnas till
fullmäktige. En lämplig tidpunkt för detta skulle kunna vara samtidigt
som kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen, d v s senast
den 15 april året efter det år redovisningen avser. Den närmare
tidpunkten och sättet för rapporteringen lämnas emellertid till
kommunstyrelsen att bestämma. Om kommunstyrelsen vid sin årliga
prövning finner att bolagens verksamhet inte varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet eller inte utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna ska kommunstyrelsen lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, exempelvis ändrad
bolagsordning eller kompletterande direktiv.
För att tydliggöra de nya formerna för uppsiktsplikten kan det finnas
anledning att anpassa kommunstyrelsens reglemente till de nya
bestämmelserna. Det föreslås därför att ett tillägg rörande
kommunstyrelsens uppsiktsplikt görs i en ny punkt 9 under § 3 i
reglementet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
35, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa det bilagda reglementet för kommunstyrelsen i
Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Moderbolaget
Utveckling i Karlskrona AB
Affärverken AB
Kruthusen företagsfastigheter AB
Karlskronahem AB
Akten

KS.2013.24.107

§ 26
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
From 1 januari 2013 ändras Kommunallagen. Av ändringarna
framgår att de kommunalrättsliga principerna som ska gälla för ett
bolag måste framgå av bolagsordningen. I samband med dessa
ändringar görs också uppdateringar av befintliga skrivningar i
bolagsordningarna.
Ändringen i kommunallagen innebär också att kommunstyrelsens
uppsiktplikt över de kommunala bolagen skärps. Detta påverkar
företagspolicyn. Den årliga information som bolagen har haft i
kommunfullmäktige föreslås istället lämnas till kommunstyrelsen i
samband med årsbokslutet.
Som bilaga finns respektive befintlig bolagsordning med förslag på
ändringar, förslag på ny bolagsordning, förslag på ändring i
företagspolicyn och reviderad företagspolicy.
Ändring i Kommunallagen (KL)
I Kommunallagen finns lokalisering-, likställighet- och
självkostnadsprinciperna. Om dessa ska gälla bolagen måste detta
framgå av bolagsordningen. För vissa verksamheter finns
speciallagstiftning som undanröjer Kommunallagens principer. Sådan
speciallagstiftning finns i Ellag, Fjärrvärmelag, Lag om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag samt Lag om vissa kommunala
befogenheter.
Dessa speciallagstiftningar innebär att elhandle, elnät och
elproduktion samt fjärrvärmeverksamhet är helt undantaget från de
tre kommunallrättsliga principerna. De två övriga lagarna innebär att
endast lokaliseringsprincipen av de kommunalrättsliga principerna är
tillämplig på Kruthusens verksamhet och Karlskronahems
verksamhet.
För AB Karlskrona Moderbolag, Utveckling i Karlskrona AB samt
affärsområde Stadsnät (Affärsverken Karlskrona) gäller de tre
principerna. För affärsområdena renhållning och båttrafik
(Affärsverken Karlskrona) gäller lokalisering och likställighet.
De kommunalrättsliga principer som gäller för respektive bolag
framgår under rubriken ”Ändamål” i bolagsordningarna. Forts
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§ 26 forts
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
Ändringen i Kommunallagen innebär även att Ändamål (Syfte) med
bolaget måste framgå av boalgsordningen. Ändamål saknas endast i
Affärsverken Karlskronas bolagsordning. Ändamålet föreslås vara:
”Affärsverken bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster.
Bolaget arbetar för en hög livskvalitet, god miljö och hållbar
samhällsutveckling för medborgarna i Karlskrona kommun. Bolagets
verksamhet ska bedrivas med samhällsnyttan i fokus.”
Ändringar enligt Aktiebolagslagen (ABL)
Ändring i Aktiebolagslagen har gjorts tidigare och anpassning i
bolagsordningarna ska göras när man gör andra ändringar i
bolagsordningen. Dessa ändringar är att begreppet ”ordinarie
bolagsstämma” ska ändras till ”årsstämma” sam att ”Aktiebelopp”
skall ändras till ”Antal aktier”.
Ändringar för att få samma lydelse i samtliga bolagsordningar
Vissa skrivningar ser olika ut i bolagen. För att få samma skrivningar
föreslås gemensamma formuleringar för :
 Om bolaget likvideras (under rubriken ändamål)
 Styrelse
 Revisor
 Kallelse till bolagsstämma
 Ärende på årsstämma
 Firmateckning
 Inspektionsrätt
 Ändring av bolagsordning
Skrivningen om ”Bolagets handlingar” föreslås tas bort eftersom den
inte fyller någon funktion. Tryckfrihetsförordningen och sekretsslagen
styr om bolagens handlingar är allmänna.
Bolagsspecifika uppdateringar
Karlskronahem
En uppdatering av ändamålet med verksamheten föreslås dvs att
ändra från ”utan enskilt vinstintresse” till ”enligt affärsmässiga
principer”. Nya lagen ”Lag om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag” kom år 2011. Ingen ändring gjordes av
bolagsordningen då eftersom den bedömdes följa lagstiftningen med
hänsyn till resultatkravet i ägardirektivet. Nu görs andra ändringar av
bolagsordningen och då föreslås begreppet ”affärsmässiga principer”
föras in i bolagsordningen.
Forts
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§ 26 forts
Ändringar i de helägda bolagens bolagsordningar med
anledning av bland annat ändring i Kommunallagen.
Affärsverken Karlskrona AB
Tre paragrafer föreslås utgå från Affärsverken Karlskronas
bolagsordning. Paragrafen ”Röstberättigad” fyller ingen funktion.
Paragrafen ”Kommunfullmäktiges yttrande” föreslås utgå eftersom
formerna för bolagsstämmorna framgår av företagspolicyn.
Paragrafen om pantbrev föreslås utgå eftersom den ersatts av en
skrivning i finanspolicyn. Av finanspolicyn (beslutad av
kommunfullmäktige 2010-08-26) framgår att annan upplåning än via
internbanken i de helägda bolagen ska godkännas av
Kommunstyrelsen. Pantbrev kan användas om ett bolag ska låna
upp själv och inte via internbanken. Enligt Finanspolicyn ska detta i
så fall godkännas av kommunstyrelsen.
Ändring i företagspolicyn
De föreslagna ändringarna i företagspolicyn innebär att del av
skrivningen under p9 Information till Kommunfullmäktige ersätts med
att bolagen ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen.
Skrivningar om kommunalrättsliga principer i företagspolicyn föreslås
tas bort då det regleras i bolagsordningarna.
Ändringarna är avstämda med kommunjurist samt VDar i
dotterbolagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
36, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda bolagsordningar,
2. att fastställa bilagd företagspolicy, samt
3. att bolagsordningarna och företagspolicyn ska överlämnas på
extra stämma efter Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Landstinget Blekinge
KS.2009.383.841
Region Blekinge
Blekinge Idrottsförbund
Blekinge tekniska högskola
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
Kommunfullmäktiges valberedning
Akten
§ 27
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening
Blekinge Health Arena har drivits som ett utvecklingsprojekt från 1
januari 2010 och avslutas 31 december 2012. Under projekttiden har
ett testlabb byggts och utrustats. Karlskrona kommun hyr lokalerna
av Hemsö Fastighets AB medan utrustningen finansierats av EUmedel och ägs av Karlskrona kommun. Utrustningen kan inte
avyttras förrän år 2018.
En omfattande verksamhet har kommit igång. Idag är det flera
idrottsföreningar och skolor som regelbundet använder faciliteterna
för träning, tester och utbildning. Hittills har Blekinge Health Arena
knutit till sig fem företag som etablerat sig i lokalerna och dialog
pågår med flera företag som vill etablera verksamhet här alternativt
samarbeta. Forskningen som är kopplad till Blekinge Health Arena
har börjat ta fart och fler forskningsprojekt är på igång. Blekinge
Health Arena är också med i ett nationellt nätverk för testlabb där
Vintersportcentrum i Östersund, Bosön med flera ingår.
Kunskapsutbytet och samarbetena mellan testlabben är värdefullt i
utvecklingen av den egna verksamheten och kunskapsutvecklingen
kring test- och träningsmetoder. Under projekttiden har några olika
koncept utvecklats och testkörts, bland annat kom-igång-program
som riktar sig till företag som vill satsa på hälsofrämjande aktiviteter
bland sin personal, samt avancerade tester som riktar sig till idrottare
och motionärer som vill utveckla sin träning. Det har visat sig att det
finns en marknad och affärsmöjligheter kring detta.
Tillväxtverket och Region Blekinge har beviljat ett nytt projekt
Blekinge Health Arena 2.0 som startar 1 januari 2013 och pågår till
den 30 juni 2014. Huvudman för det projektet är det kommunala
bolaget Utveckling i Karlskrona och projektet kommer att vara en del
av den fortsatta Blekinge Health Arena-verksamheten.
1 januari 2013
Samtliga parter som idag är involverade i projektet ser potentialen
och möjligheterna med Blekinge Health Arena och är därmed
intresserade av en fortsättning. Olika alternativ för den framtida
organisationen har diskuterats. Ser vi till andra likande miljöer runt
om i Sverige så är det oftast offentliga institutioner som står bakom.
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§ 27 forts
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening
Det finns i dagsläget ingen ensam kommersiell aktör som är beredd
att ta över hela verksamheten av Blekinge Health Arena. Karlskrona
kommun, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Region
Blekinge och Blekinge Idrottsförbund har beslutat att bilda en ideell
förening för att gemensam driva Blekinge Health Arenas verksamhet
och fortsatta utveckling.
Föreningens övergripande uppgift är att skapa en långsiktig
infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett
kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling
samt innovation och forskning inom idrott- och hälsa - allt i syfte att
bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor.
Initialt är det Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Region
Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, och Blekinge Idrottsförbund,
som är medlemmar i föreningen. Företag som har eller ska etablera
verksamhet i miljön eller som på annat sätt är intresserade av
samarbete, ska erbjudas möjlighet att bli medlem. Det gäller även
andra organisationer, exempelvis enskilda idrottsföreningar.
Parterna som bildar den ideella föreningen tar gemensamt ett
ekonomiskt ansvar för att driva verksamheten vidare. På sikt är
ambitionen att Blekinge Health Arena ska bli en självfinansierad
verksamhet och den ideella föreningen kan då upplösas.
År 2013 bidrar parterna med följande medlemsintäkt; Karlskrona
kommun, Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge med
300 000 kr vardera, Region Blekinge 25 000 kr samt stöd i form av
projektmedel efter godkänd ansökan, Blekinge Idrottsförbund med 1
500 kr och ideellt arbete.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2012, §
198 beslutades det att ärendet skulle utgå på grund av att nya
synpunkter på stadgarna hade framkommit. Stadgarna har därför
ändrats enligt följande:
 Revision ( § 17)
 Fastställande av ekonomisk insats för de som går in med mest
pengar d v s Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge,
Region Blekinge och BTH (§ 23 och § 17 punkten r)
 Skrivningen säger att för att årsmötet ska kunna fatta beslut
om ekonomisk insats för dessa fyra så krävs att detta först
förankrats i respektive organisation. Föreningens styrelse
åläggs att se till att förslaget till ekonomisk insats förankras.
 Begreppet ” fysisk aktivitet” har lagts till i § 4 Föreningens
verksamhet
Forts
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§ 27 forts
Bildandet av Blekinge Health Arena ideell förening


Tiden för att hålla årsmötet har justerats från mars till april

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
37, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun tillsammans med Landstinget Blekinge,
Region Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola och Blekinge
Idrottsförbund som konstituerande medlemmar bildar en ideell
förening med namnet Blekinge Health Arena ideell förening med
stadgar enligt upprättat förslag, samt
2. att utse en ledamot och en suppleant till styrelsen för Blekinge
Health Arena ideell förening.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samverkansnämnden
Handikappnämnden
Äldrenämnden
Ekonomienheten
Akten

KS.2011.78.106

§ 28
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge har från den 1
januari 2011 bildat en gemensam nämnd, Samverkansnämnden, för
länets hjälpmedelsverksamhet. Samverkansnämnden har tillskrivit
kommunfullmäktige i länets kommuner och föreslagit att det förslag
om införande av egenavgifter/egenansvar som beslutades av
landstingsfullmäktige 13 juni 2011 även ska omfatta länets
kommuner, för att leda till lika vård på lika villkor.
Ärendet har beretts av de nämnder som berörs av
samverkansnämndens förslag till egenavgifter, handikappnämnden
och äldrenämnden.
I och med växlingen av hemsjukvården kommer kommunerna att
ansvara för majoriteten av förskrivningen av hjälpmedel. I Karlskrona
kommun har frågan om avgifter/egenansvar utretts av en
arbetsgrupp. Arbetsgruppen har gått igenom landstingets förslag till
avgifter och endast tagit med de avgifter som berör hjälpmedel som
kommer att förskrivas av äldre- och handikappförvaltningarna samt
hemsjukvården.
Handikappnämnden och äldrenämnden har genom beslut vid
sammanträden den 19 december 2012 lämnat ett gemensamt förslag
till egenavgifter.
Sedan handikapp- och äldrenämnden fattat beslut i ärendet har den
länsövergripande arbetsgruppen för egenavgifter/egenansvar för
hjälpmedel kommit fram till ett gemensamt förslag tilI egenavgifter
som kommer att läggas fram för beslut i länets övriga kommuner. För
att uppnå samstämmighet i kommunernas beslut kring egenavgifter
föreslår Kommunledningsförvaltningen efter dialog med berörda
förvaltningar dels ett förtydligande av att avgifterna avser personer
både i särskilt och ordinärt boende dels att beslut fattas om att
avvakta med beslut om egenavgift på käppar. Förskrivning av käppar
förekommer i kommunen i mycket liten omfattning. Forts
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§ 28
Förslag till egenavgifter/egenansvar för hjälpmedel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
38, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att års- och serviceavgift på eldriven utomhusrullstol införs med
500 kr/år,
2. att avvakta med beslut om egenavgift på käppar,
3. att låneavgift på TENS-apparat införs med 400 kr/6 mån,
4. att avvakta med beslut om egenavgift på kompressionsstrumpor,
5. att avvakta med beslut om egenansvar för enklare hjälpmedel,
samt
6. att avgifterna avser personer både i särskilt och ordinärt boende
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

21 mars 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 21
mars 2013.
§ 29 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 30 Kommunala val.
§ 31 Anmälningsärenden.
§ 32 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 33 Inkomna interpellationer.
§ 34 Svar på interpellation om skolan i Nättraby.
§ 35 Svar på interpellation om ny färdriktning för Karlskrona.
§ 36 Svar på medborgarförslag om namngivning av den öppna platsen i hörnet av
Ronnebygatan/Borgmästaregatan till rådmansplan.
§ 37 Svar på motion om att kommunen ska satsa på barn- och ungdomar inom
idrotten.
§ 38 Svar på remiss om Blekingetrafikens verksamhetsplan för åren 2014-2016.
§ 39 Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommun.
§ 40 Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning.
§ 41 Övrigt.
____
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21 mars 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 21 mars 2013 kl 13.00-15.55

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Rikard Jönsson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)

2

21 mars 2013
Jan-Olof Peterson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.15-15.55 §§ 31-41
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Günter Dessin (V)
Tjänstgörande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Ingrid Trossmark (S)
John-Erik Danerklint (S)
Ali Abu-Isefan (S)
Ann-Marie Branje (M)
Anders Ovander (M)
Göte Henriksson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Ove Uppgren (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Ingela Abramsson (C)
Pernilla Persson (C)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)
Reine Svensson (V) kl 14.30-15.55 §§ 36-41
Åke Håkansson (S) kl 14.30-15.55 §§ 36-41

Närvarande ersättare

Åke Håkansson (S) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Mats Fagerlund (S)
Patrik Enstedt (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Sandra Bengtsson (S) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-15.30 §§ 29-39
Reine Svensson (V) kl 13.00-14.30 §§ 29-35
Caroline Skoglöw (V)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Arnstein Njåstad (M) och Günter Dessin (V)

3

21 mars 2013

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
torsdagen den 28 mars 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 29-41
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Arnstein Njåstad

Justeringsledamot ………………………………………………
Günter Dessin

4

21 mars 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 28 mars 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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21 mars 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 29
Avsägelser av kommunala uppdrag
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) har i en skrivelse daterad 20
februari 2013 avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden.
Linda Jakobsson (M) har i en skrivelse daterad 5 mars 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Linda Ekström (S) har i en skrivelse daterad 4 mars 2013 avsagt sig
uppdraget som vice ordförande i valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

6
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

7

KS.2013.16.102

§ 30
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens vice ordförande Helene Gustafsson
(S) väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) efter Thomas Brindefalk
Knutsson (KD).
Handikappnämnden
Ersättare Anna Stridsjö (M) efter Erik Gisslén.
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Ledamot Eva Strömqvist (S) efter Jan-Anders Lindfors
Ersättare Fredrik Wallin (S) efter Lena Ryge.
Lundeska och Danielssonska kassorna
Ersättare Sven-Erik Löfgren efter Hans Nilsson.
Samordningsförbundet Finsam
Ersättare Eva Strömqvist (S) efter Jan-Anders Lindfors
Utbildningsnämnden
Ersättare Karolina Tuvesson (M) efter Axel Skröder.
_____

21 mars 2013

Akten

8

KS.2012.201.700
KS. 2012.490.214

§ 31
Anmälningsärende.
1. Äldrenämnden 12-12-19, § 104 rapportering av ej verkställda
beslut.
2. Antagande av detaljplan Staren 6, Saltö.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

21 mars 2013

Akterna

9

KS.2013.123.823
KS.2013.129.820
KS.2013.151.310
KS.2013.171.315
KS.2013.173.315
KS.2013.174.810

§ 32
Inkomna medborgarförslag och motioner.
1. Medborgarförslag om att breda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan- Kummingatan i Hässlegården, av Bengt
Andrén.
2. Medborgarförslag om säsongspermanent nöjesfält på Hattholmen,
av Fredrik Thelandersson.
3. Medborgarförslag om fler parksoffor och en kiosk på Fisktorget, av
Marianne Hansson.
4. Medborgarförslag om parkeringsområde vid gamla ishallen, av Ulf
Sejlert.
5. Motion om att skapa parkeringsmöjligheter vid Bergåsa resecenter,
av Stefan Lundin (FP).
6. Motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid-inför
kompiskort, av Fredrik Wallin (S) och Patrik Hansson 8S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionerna och medborgarförslagen till
kommunstyrelsen för beredning.
______

21 mars 2013
Akterna

10

KS.2013.148.611
KS.2013.150.140

§ 33
Inkomna interpellationer
Följande interpellationer får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Olof
Peterson (FP) om skolan i Nättraby, av ledamot Magnus Johansson
(S).
Interpellation Kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg (M)
om ny färdriktning för Karlskrona, av oppositionsråd Patrik Hansson
(S)
__________

21 mars 2013
Akten

11

KS.2013.148.611

§ 34
Svar på interpellation om skolan i Nättraby.
Interpellation den 8 mars 2013 till barn- och ungdomsnämndens
ordförande Jan-Olof Peterson från Magnus Johansson (S). Jan-Olof
Peterson (FP) har den 19 mars 2013 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Jan-Olof Peterson (Fp), Magnus Johansson (S),
Börje Dovstad (FP) och Chatarina Holmberg (S).
__________

21 mars 2013

Akten

12

KS.2013.150.140

§ 35
Svar på interpellation om ny färdriktning för Karlskrona.
Interpellation den 11 mars 2013 till kommunstyrelsens ordförande
Camilla Brunsberg från Patrik Hansson (S). Camilla Brunsberg (M) har
den 20 mars 2013 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Camilla Brunsberg (M), Patrik Hansson (S), Ola
Svensson (SD), Jan Lennartsson (M) och Sophia Ahlin (M).
______

21 mars 2013

Kulturnämnden
Akten

13

KS.2012.344.246

§ 36
Svar på medborgarförslag om namngivning av den öppna
platsen i hörnet av Ronnebygatan/Borgmästaregatan till
Rådmansplan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Rolf Andersson. Förslaget är namngivning
av den öppna platsen i hörnet av Ronnebygatan/Borgmästaregatan
till Rådmansplan.
Kulturnämnden har den 30 januari 2013, § 4 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i stadens begynnelse saknade
stadens Magistrat och Rådhusrätt egna lokaler varför dessa troligtvis
höll sina sammanträden i borgmästarens hem vid rubricerade
korsning.
Namnet finns inte sedan tidigare i kommunen och strider inte mot
god ortsnamnssed.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
62, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

21 mars 2013

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

14

KS.2012.344.246

§ 37
Svar på motion angående att kommunen satsar på barn och
ungdomar inom idrotten.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 oktober
2012 § 141 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är idrotts- och
fritidsnämnden att se över bidragssystemet så att det även
innefattar de barn som är 4 år fyllda och upphör när man blivit vuxen
d.v.s. fyllt 18, samt att idrotts- och fritidsförvaltningen se vad det
skulle få för konsekvenser om vi tog bort bidrag för de som är över
18 år.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 17 december 2012, § 89 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Idrotts- och
fritidsnämnden har under 2011- 2012 arbetat med att genomföra en
förändring av bidragsnormerna för bidrag till ungdomar 7 – 20 år
vilka kommunfullmäktige beslutat om den 22 november 2012 .
Frågan om vilka åldersgränser som ska gälla har prövats i samband
med framtagandet av de nya bidragsnormerna och diskuterats vid
träffar med föreningarna i kommunen. Resultatet från dessa möten
blev:
att IFN ska be föreningarna att redovisa även aktiviteter för 5-6
åringar så att man kan bedöma omfattningen och ev. sänka gränsen
från 7 till 5 år. Om mer pengar kommer till kan det vara intressant
men Inte om bidraget sänks per deltagartillfälle för att möjliggöra det.
Konsekvenserna av att ta bort bidraget för åldersgruppen över 18 år
går inte att ta fram utan genomgång av alla närvarokort då det inte
har ställts krav på redovisning av denna specifika åldersgrupp.
Idrottens redovisningssystem bygger på åldersgruppen 17-20 år.
Antalet deltagartillfällen ligger på drygt 50 000 årligen vilket
motsvarar ca 360 000 kronor baserat på nuvarande budget.
Bedömningen är att fler deltagartillfällen tillhör gruppen 17-18 år än
19-20 år baserat på att drop out - effekterna är stora i övre tonåren.
Forts

21 mars 2013
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§ 37 forts
Svar på motion angående att kommunen satsar på barn och
ungdomar inom idrotten.
Icke idrottsföreningars verksamhet kan vi inte bedöma effekten för.
Utredningen Hälsa på Lika Villkor visar på att den fysiska aktiviteten
minskar i åldersgruppen 16 -25 år. Borttagande av
verksamhetsbidrag till åldersgruppen 19-20 år ger då negativa
konsekvenser för folkhälsan. Idrotts- och fritidsnämnden har som
inriktning att arbeta för att få aktiva unga för att få friska vuxna enligt
måldokument för 2013.
Att notera är att bidragsnormer gäller alla föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet i kommunen oavsett typ av aktivitet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
63, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

21 mars 2013

Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

16

KS.2013.2.107

§ 38
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan
2014-2016
Karlskrona kommun har erhållit rubricerade plan på remiss från
region Blekinge.
Trafikförsörjningsprogrammet som beslutades av Region
Blekinge/Regionala kollektivtrafikmyndigheten den 7 november anger
de mål och riktlinjer på lång och kort sikt som ska gälla för
utvecklingen av kollektivtrafiken. I verksamhetsplanen som omfattar
de tre åren efter budgetåret beskrivs närmare de planerade
trafiksatsningar och ekonomin för att genomföra dessa.
Blekingetrafikens budget, och medlemsbidragen 2013 till
kollektivtrafiken så som beslutades på regionstyrelsens
sammanträde den 12 december, följer av åtaganden i
verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen är uppdelad i fyra delar, Uppdrag, Verktyg,
Åtgärder och Ekonomi som tillsammans bildar Blekingetrafikens
Verksamhetsplan 2014-2016.
Synpunkter
Trafiken
Idag ingår tätorterna Nättraby, Rödeby och Jämjö i ”stads- och
tätortstrafiken”. På kartan i verksamhetsplanen s 12 ingår dessa tre
orter i systemet för ”orter med minst 1000 inv.” och minst 10 turer
måndag-fredag och inte i ”stads- och tätortstrafiken”. Inte heller
Verkö är markerat som ett område med stadstrafik. Vi utgår från att
detta är ett förbiseende i presentationen från Blekingetrafikens sida.
Bussanslutning till tidigt och sent Öresundståg i Bromölla (idag finns
två avgångar från Kastrup till Kristianstad efter sista tåget till
Blekinge) samt servering på Öresundstågen skjuts på framtiden med
hänvisning till Pågatågssatsningen till Sölvesborg och Karlshamn.
När det gäller anslutning till tidigt respektive sent Öresundståg är
detta något som särskilt efterfrågats från näringslivet i Karlskrona och
det är mycket olyckligt att skjuta detta på framtiden. Även att skjuta
på införandet av servering ombord drabbar extra mycket de
resenärer som har längst restid, dvs. till/från Karlskrona. Att inte
genomföra dessa satsningar är inte acceptabelt. Forts

21 mars 2013
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§ 38 forts
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan
2014-2016
Tidigare har utgångspunkten för Pågatågsstrafik till Sölvesborg och
Karlshamn varit att detta inte ska drabba övriga kommuner genom att
inte genomföra tidigare planerade satsningar.
Karlskrona kommun ser positivt på en förstärkning av stadstrafiken i
Karlskrona och tågtrafik på sträckan Karlskrona – Emmaboda under
2013 samt timmestrafik med buss på linje 500 Karlskrona-Kalmar
och på sikt halvtimmestrafik på Blekinge kustbana.
Infrastrukturen
När det gäller infrastrukturen i de delar som berör Karlskrona har
Karlskrona kommun inga avvikande synpunkter i förhållande till
Blekingetrafikens förslag.
Mobility Management
Karlskrona kommun ser ”Mobility Management” som en mycket viktig
del i utvecklingen av kollektivtrafiken inte minst eftersom detta
arbetssätt bl.a. syftar till att öka resandet utan direkt ökade resurser i
fordon etc. utan istället påverka attityderna, och servicen kring
kollektivtrafiken.
Särskilt med tanke på att ”Mobility Management” är ett
kostnadseffektivt sätt öka resandet är det beklagligt att
Blekingetrafiken har sett sig tvungna att skjuta detta arbete på
framtiden på grund av Pågatågssatsningen och minskade intäkter
från flygbusstrafiken som i framtiden ska drivas kommersiellt. Frågan
man dock måste ställa sig är om inte aktiviteterna inom ramen för
”Mobility Management” till stor del kommer att täckas av ökade
biljettintäkter samtidigt som investeringar i fordon etc. inte behöver
göras.
Förslaget till budget avviker bara marginellt mot de ekonomiska
ramar som är avsatta för kollektivtrafiken i kommunens flerårsbudget.
Det stora överskottet 2013 och underskottet 2014 är bl a att hänföra
till att Karlskrona kommun valt att lösa upp hela sin andel av de
obeskattade reserverna 2013. Till detta har ägarbidraget, jämfört
med Marknadsplan 2012-2014, sänkts 2013 (7 Mnkr) på grund av
försening av trafikstarten med tåg på delen Karlskrona-Emmaboda
och 2014 (2,3 Mnkr) med anledning av omprioriteringar i länets trafik.

Forts

21 mars 2013
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§ 38 forts
Förslag till yttrande över Blekingetrafikens verksamhetsplan
2014-2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 29 januari 2013, §
57, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka Blekingetrafikens förslag till budget för åren 2014–
2016 vad avser Karlskrona kommuns bidrag till kollektivtrafiken,
2. att i övrigt till Region Blekinge avge synpunkter på
Blekingetrafikens AB förslag till Verksamhetsplan för åren 2014-2016
i enlighet med Kommunledningsförvaltningens förslag, samt
3. att följande text skrivs in i Karlskrona kommuns yttrande till
Blekingetrafiken; för att underlätta pendling för arbete och studier ska
taxorna från Karlskrona, Kalmar, Växjö och Kristianstad hållas så
låga och likvärdiga som möjligt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

21 mars 2013

Samtliga nämnder/styrelser
Upphandlingsenheten
Akten

19

KS.2013.029.050

§ 39
Ny Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling
Karlskrona kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy har
omarbetats och uppdaterats samt anpassats främst avseende
förändringar i lagstiftningen, men även förändringar i beslut
avseende bonus för att göra beslutet enklare och tydligare.
Policyn har även kompletterats med områdena Hållbarhet, Sociala
och etiska krav samt meddelarfrihet.
Tillhörande riktlinjer avser stödja förvaltningarna och bolagen i
arbetet med inköp och upphandling och tydliggör riktlinjer,
beskrivningar av processer, funktioner och roller.
Tidigare revision som påpekat brister i inköpsrutinerna har nu
inarbetats i nya policyn med tillhörande riktlinjer.
Tidigare upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande
kompletteringar upphör i samband med antagande av denna att
gälla.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 mars 2013, § 58
för egen del beslutat
att godkänna riktlinjer för inköp och upphandling för Karlskrona
kommunkoncern.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 mars 2013, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern.
2. att tidigare beslut om upphandlings- och inköpspolicy med
tillhörande kompletteringar upphör i samband med antagande av
denna.
Forts

21 mars 2013
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§ 39 forts
Ny Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling
Yrkande
Reine Svensson (V) yrkar att ärendet återremitteras för att inarbeta
innehållet i vänsterpartiets motioner, bekämpa ekonomisk brottslighet
och social dumpning- konkurrens på lika villkor, samt en välfärd fri
från kommersiella intressen, samt att ärendet återemitteras för att
utarbeta en uppförandekod som kommunen kan använda sig av vid
upphandling av varor.
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson, Nicklas Platow (M) yrkar
bifall på kommunstyrelsens förslag, samt avslag på Reine Svenssons
återremissyrkande.
Chatarina Holmberg (S) och Jan-Anders Lindfors (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet
ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; den som vill biträda att
ärendet ska avgöras i dag röstar Ja, den som vill biträda Reine
Svenssons (V) återremissyrkande röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 69 ja-röster mot 3 nej- röster och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 1.
Reservationer
Reine Svensson (V), Günter Dessin (V) och Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig i förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna Inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern, samt
2. att tidigare beslut om upphandlings- och inköpspolicy med
tillhörande kompletteringar upphör i samband med antagande av
denna.
____

21 mars 2013
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

21

KS.2011.367.514

§ 40
Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 januari 2013, § 6
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagen
förändring att tidsbegränsningen i röd zon ändras från två timmar till
fyra timmar.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011 att ändra
parkeringsordningen i centrala Karlskrona att verkställas senast
halvårsskiftet 2012. Tekniska förvaltningen genomförde beslutad
förändring att gälla från och med den 26 juni 2012.
Efter ett halvårs drifterfarenhet med den nya parkeringsordningen har
det framkommit synpunkter på förbättringar av systemet. Förslag har
kommit från handlarna i Karlskrona City och från olika företagare och
från allmänheten.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 15 januari
2013, att tidsbegränsningen i röd zon ändras från två timmar till
fyra timmar. Tekniska nämndens ordförande fattar ett interimistiskt
beslut om en temporär förändring, intill dess att kommunfullmäktige
behandlat frågan om en permanent förändring enligt detta förslag.
Dessutom kommer förvaltningen att genomföra följande förbättringar
- fler hänvisningsskyltar som visar betalautomaternas placering
- komplettering med betalautomater i strategiska lägen
- korttidsparkering skall bara gälla under butikstid när behovet
föreligger,
att utökning av röd zon även skett på Skeppsgossegatan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 mars 2013, § 58,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen förändring att tidsbegränsningen i röd zon
ändras från två timmar till fyra timmar.

21 mars 2013
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§ 40 forts
Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning
Patrik Hansson yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag 1. att pröva
möjligheten att överta parkeringsövervakningen i egen regi, samt 2.
att tekniska nämnden får i uppdrag att inför sommaren 2013
snabbutreda och föreslå eventuella förändringar i
parkeringsordningen som leder till en välkomnande besökskommun.
Gunilla Ekelöf (FP) och Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt bifall till Patrik Hansson
tilläggsyrkande nr 2, samt avslag på tilläggsyrkande nr 1.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Arnstein Njåstad (M) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande nr
1 mot Gunilla Ekelöfs avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå Patrik Hanssons
tilläggsyrkande att pröva möjligheten att överta
parkeringsövervakningen i egen regi.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa föreslagen förändring att tidsbegränsningen i röd zon
ändras från två timmar till fyra timmar, samt
2. att tekniska nämnden får i uppdrag att inför sommaren 2013
snabbutreda och föreslå eventuella förändringar i
parkeringsordningen som leder till en välkomnande besökskommun.
_____

21 mars 2013
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§ 41
Övrigt
Allmänhetens frågestund
Ordförande informerar om att allmänhetens frågestund kommer att
äga rum vid sammanträdet den 23 maj 2013 och att det vid det
tillfället så utgår ledamöternas frågestund.
----Avtackning
Ordförande tackar kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Yvonne
Sandberg Fries (S) för alla år tillsammans i presidiet.
Yvonne Sandberg Fries tackar ordförande.
______

25 april 2013

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 25
april 2013.
§ 42 Muntlig frågestund
§ 43 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 44 Kommunala val.
§ 45 Anmälningsärenden.
§ 46 Inkommen motion och medborgarförslag.
§ 47 Revisionsberättelse år 2012 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge, samt beslut om ansvarsfrihet.
§ 48 Uppföljning per den 28 februari 2013 för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 49 Ändring av reglemente och delegationsordning avseende ärenden enligt ”Lagen
om brandfarliga och explosiva varor”.
§ 50 Förslag till ändring i ändamålsparagrafen, förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
§ 51 Avgift för trygghetslarm.
§ 52 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag.
§ 53 Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt försäljning
av Stumholmen 1:2.
§ 54 Förslag till taxa för barnkoloniverksamhet.
____

25 april 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 25 april 2013 kl 13.00-15.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Rikard Jönsson (S) kl
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S) kl 13.45-15.45 §§ 48-54
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) jäv § 47
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S) jäv § 47
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Rikard Jönsson kl 13.00
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M) jäv § 47
Sophia Ahlin (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Peterson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
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Börje Dovstad (FP)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C) jäv § 47
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 13.45-15.45 §§ 48-54
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
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Tjänstgörande ersättare

Mats Fagerlund (S)
Håkan Eriksson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S)
Patrik Enstedt (S) jäv § 47
Åke Håkansson (S)
Bengt Fröberg (M)
Ove Uppgren (SD)
Alf Stålborg (SD)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C)
Daniel Jusinski (KD) kl 13.00-14.35 §§ 42- del av § 48
Billy Åkerström (KD) kl 14.35-15.45 §§ 49-54
Anne-Marie Branje (M) kl 13.40-13.45 § 47
Ingela Abramsson (C) kl 13.40-13.45 § 47
Caroline Skoglöw (V) kl 13.45-15.45 §§ 48-54

Närvarande ersättare

Anne-Marie Branje (M) kl 13.00-13.40,13.45-15.45 §§
42-46, 48-54
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Ingela Abramsson (C) kl 13.00-13.40,13.45-15.45 §§
42-46, 48-54
José Esponoza (MP)
Caroline Skoglöw (V) kl 13.00-13.45 §§ 42-47
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-14.35 §§ 42- 48

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

25 april 2013

Utses att justera

Emina Cejvan (M) och Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 3 maj 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 42-54
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Emina Cejvan

Justeringsledamot ………………………………………………
Inga-Lill Siggelsten Blum
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 maj 2013 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

25 april 2013

§ 42
Muntlig frågestund.
Patrik Hansson (S) ställer en fråga om sysselsättning och
ungdomsarbetslöshet till kommunstyrelsens ordförande.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

7

KS.2013.16.102

§ 43
Avsägelser av kommunala uppdrag
Tony Ramberg (C) har i en skrivelse daterad 21 mars 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Ali Abu-Iseifan (S) har i en skrivelse daterad 21 mars 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Göran Redéen (KD) har i en skrivelse daterad 27 mars 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i AB Karlskrona Moderbolag.
Gert Bengtsson (S) har i en skrivelse daterad 11 april 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som vice ordförande i AB Karlskrona Moderbolag från
och med den 1 augusti 2013.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ledamot i Karlskrona Baltic Port.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ombudsersättare i Affärsverken Karlskrona AB
från och med den 1 augusti 2013.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ombudsersättare i Karlskronahem AB från och
med den 1 augusti 2013.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ombudsersättare i Kruthusen företagsfastigheter
AB från och med den 1 augusti 2013.
Lars Hildingsson (S) har i en skrivelse daterad 22 april 2013 avsagt
sig uppdraget som ombudsersättare i Sydost Energi AB från och med
den 1 augusti 2013.
Ola Svensson (SD) har i en skrivelse daterad 25 april 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden. Forts

25 april 2013
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§ 43 forts
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ola Svensson (SD) har i en skrivelse daterad 25 april 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

25 april 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

9

KS.2013.16.102

§ 44
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars–Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Handikappnämnden
Ledamot Bo Blomqvist (S) efter Lena Ryge
Ersättare Jenny Bard (S) efter Bo Blomqvist
Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Rikard Jönsson (S) efter Yvonne Sandberg Fries
Nämndeman
Fia Sander (S) efter Daniel Risberg
Socialnämnden
Ledamot Bengt-Göran Koffed (S) efter Björn Fries
Ersättare Jörgen Arnehäll (S) efter Bengt-Göran Koffed
Ledamot Ingrid Trossmark (S) efter Eva Strömqvist
Ersättare Sattar Zad (S) efter Ingrid Trossmark
Ledamot Pernilla Cederholm (SD) efter Ola Svensson
Ersättare Camilla Karlman (SD) efter Pernilla Cederholm
Miljö- och byggnadsnämnden
Julia Johansson (C) efter Tony Ramberg
Blekinge Health Arena
Ledamot Camilla Brunsberg (M)
Ersättare Chatarina Holmberg (S)
Barn- och ungdomsnämnden
Ledamot Christopher Larsson (SD) efter Ola Svensson
Ersättare Charlotta Antman (SD) efter Christopher Larsson
_____

25 april 2013
Akten

10

KS.2011.291.100
KS. 2011.403.800
KS. 2013.162.007
KS. 2013.163.007
KS.2013.215.106

§ 45
Anmälningsärende.
1. Ungdomspolitiskt handlingsplan för
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013.
2. Kulturnämnden 13-03-26, §§ 19 kommunfullmäktiges uppdrag att
ta fram bidragsnormer till stöd för barn och unga i föreningslivet.
3. Revisionen, granskning av kommunens strategi för att nå målet
om en ökad befolkning.
4. Granskning av investeringspolicyns efterlevnad.
5. Tackbrev från Landshövdingen Blekinge län med anledning av
Kungaparets besök i Blekinge.
Chatarina Holmberg (S) och Jan Lennartsson (M) yttrar sig i ärende
nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

25 april 2013

Akterna

11

KS.2013.179.310
KS.2013.230.106

§ 46
Inkomna medborgarförslag och motion.
1. Medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan
Vedebygata och Spandelstorp, av Ulrica Petersson.
2. Motion om att utreda och skapa beredskap för
utveckling/anpassning av landstingets behov för fortsatt verksamhet i
Karlskrona, av Börje Dovstad (FP).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen och medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
______

25 april 2013

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

12

KS.2013.214.042

§ 47
Revisionsberättelse år 2012 för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge samt beslut om
ansvarsfrihet.
Emma Stjernlöf (M), Ewa-Marie Malmgren (S), Lisbeth Bengtsson
(S), Maria Persson (C) och Patrik Enstedt (S) anmäler jäv.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år
2012.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 4 mars 2013 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna årsredovisningen, samt
2. att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
________

25 april 2013
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

13

KS.2013.207.041

§ 48
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Baserat på utfall efter februari månad har ekonomisk rapport
inkluderande prognos för helår upprättats. Rapporten innehåller
uppgifter var för sig för kommunen och för moderbolagskoncernen.
Rapporten innefattar inte någon sammanställd redovisning. En sådan
upprättas efter första tertialet.
Kommunens budgeterade resultat uppgår till + 2,9 mnkr. Det
prognostiserade resultatet för kommunen uppgår till – 53 mnkr, vilket
också är det mot balanskravet avstämda resultatet i prognosen. Det
negativa resultatet kan hänföras med – 22 mnkr i negativ avvikelse
mot budget inom verksamhetens nettokostnad och med – 33,9 mnkr i
negativ avvikelse mot budget inom Finansiering, vilket ger en
sammantagen negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet med
– 55,9 mnkr.
Verksamheternas negativa avvikelse mot budget återfinns främst
inom Handikappnämnden, Socialnämnden samt Äldrenämnden.
Idrott- och fritidsnämnden samt Serviceförvaltningen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde uppvisar mindre underskott. De
verksamheter som ligger samlat inom Kommunstyrelsen uppvisar
sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 22 mnkr.
Samtliga avvikelser kommenteras närmare i rapporten.
Avvikelsen inom Finansiering beror främst på lägre skatte-och
statsbidragsintäkter än vad som budgeterats, ett förhållande som
främst är kopplat till ett lägre faktiskt invånarantal per 30 november
2012 än vad budgeten, som fastställdes i juni månad, baserades på.
Sammantaget uppvisar skatter- och statsbidragsintäkterna en
negativ avvikelse mot budget med – 37 mnkr. Även dessa avvikelser
kommenteras närmare i rapporten.
Vi samma tidpunkt förra året prognostiserades också ett betydande
negativt resultat. Mot den bakgrunden beslutades senare under
våren 2012 om omfattande kostnadsminskande åtgärder, vilka till
övervägande delen också kom att inarbetas i budget 2013. Arbetet
med att verkställa dessa åtgärder pågår fortfarande, och en del av
det totala underskottet inom verksamheten beror på tidsmässiga
förskjutningar i det arbetet.
Forts

25 april 2013
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§ 48 forts
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Handikappnämnden, Idrotts- och Fritidsnämnden, Socialnämnden
och Äldrenämnden, samt Serviceförvaltningen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde har, vilket framgår av rapporten,
redovisat vidtagna åtgärder alternativt beslutat om att ta fram förslag
till åtgärder som syftar till att motverka en negativ avvikelse mot
budget. De nu redovisade vidtagna åtgärderna bedöms ligga i linje
med nämndernas skyldighet att vidta åtgärder för att undvika negativ
avvikelse mot budget. Sammantaget leder detta fram till att de
prognostiserade underskotten i verksamheten i det här skedet är
hanterade i enlighet med gällande regelverk. Det innebär emellertid
inte att Kommunledningsförvaltningen gjort någon bedömning av
huruvida redovisade åtgärder är tillräckliga eller inte.
Den negativa effekt som de prognostiserade lägre skatte- och
statsbidragsintäkterna får på kommunens resultat anser
Kommunledningsförvaltningen inte ska föranleda något beslut om
åtgärder i 2013 års verksamhet. Mot bakgrund av de åtgärder som
beslutades om förra året, samt de åtgärder som måste vidtas inom
främst Socialnämnden, Handikappnämnden och Äldrenämnden, är
det tveksamt huruvida verksamheterna sammantaget kan hantera
eventuella ytterligare kortsiktiga krav på kostnadsreduceringar
och/eller anslagsreduceringar. Enligt kommunledningsförvaltningens
uppfattning bör det prognostiserade negativa resultatet till den del det
är relaterat till den finansiella sidan hanteras i den mer långsiktiga
strategin genom att det vägs in i budget- och planarbetet såsom ett
återställande av Eget Kapital under de tre kommande åren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 84,
för egen del beslutat
1. att till protokollet notera att Handikappnämnden, Idrotts- och
Fritidsnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden beslutat om
åtgärder, eller gett uppdrag inom verksamheten, som förutsätts
motverka en negativ avvikelse mot budget 2013 och att en
redovisning av de vidtagna åtgärderna görs på kommunstyrelsens
sammanträde den 7 maj 2013.
2. att för Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden
särskilt understryka nödvändigheten av att dels den ekonomiska
utvecklingen kontinuerligt följs, dels att effekterna av insatta åtgärder
för att motverka negativa avvikelser mot budget kontinuerligt mäts
och följs upp av nämnden, samt
3. att överlämna uppföljningsrapport baserad på utfall efter februari
månad till Kommunfullmäktige.

25 april 2013
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§ 48 forts
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Yrkande
Patrik Hansson meddelar att hela Socialdemokratiska gruppen ej
deltar i beslutet av attsats 4.
Camilla Brunsberg (M), Ingrid Hermansson (C), Jan Lennartsson (M),
Anna Ekström (FP), Magnus Johansson (S), Sofia Bothorp (MP),
Lisbeth Bengtsson (S) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Günter Dessin (V), Åsa Gyberg Karlsson (V), Patrik Stjernlöf (M) och
Emma Stjernlöf (M) deltar ej i beslutet av attsats 4.
Christopher Larsson (SD) meddelar att hela Sverigedemokratiska
gruppen ej deltar i beslutet av attsats 4 och 5.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 84,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag i budget- och planarbetet för
2014 – 2016, såsom ett återställande av en prognostiserat negativ
förändring av Eget kapital, väga in ett negativt resultat om - 34 mnkr
hänförligt till verksamhetsåret 2013, samt
5. att ändra resultatkravet för Utveckling i Karlskrona AB från -16,2
mkr till -16,6 mnkr för år 2013.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

25 april 2013

Miljö- och byggnadsnämnden
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten
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KS.2011.266.003

§ 49
Ändring av reglemente och delegationsordning avseende
ansvar för ärenden enligt ”Lagen om brandfarliga och explosiva
varor”.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 21 februari
2013, § 36 hemställt att kommunfullmäktige besluta att överlägga
ansvar för tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010 till
Räddningstjänsten i Östra Blekinge, samt att ändra reglementet för
Miljö- och byggnadsnämnden genom att ta bort punkt 4 i 2 §
avseende tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010.
Sedan 1 september 2010 gäller ”Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE 2010:1011). Ansvar för tillståndshanteringen
ligger hos Miljö- och byggnadsnämnden medan Räddningstjänsten i
Östra Blekinge (RÖB) ansvarar för tillsynen.
Denna uppdelning har inneburit vissa otydligheter kring
ansvarstagande för handläggningstider, kompetensförsörjning m m.
Förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd
med Räddningstjänsten i Östra Blekinge kommit fram till att både
tillsyn och tillståndshantering läggs som ett uppdrag till RÖB.
Räddningstjänsten tar på samma sätt över ansvaret för tillsyn i
Ronneby kommun.
Tillståndsprövning enligt Lagen 2010:1011 med tillhörande förordning
2010:1075 om brandfarliga och explosiva varor regleras i § 2 punkt 4
i Miljö- och byggnadsnämndens reglemente respektive kapitel 4 i
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 85,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlägga ansvar för tillståndsprövning enligt LBE 2010:1010
till Räddningstjänsten i Östra Blekinge, samt
2. att ändra reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden genom att
ta bort punkt 4 i 2 § avseende tillståndsprövning enligt LBE
2010:1010.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

25 april 2013
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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KS.2013.77.170

§ 50
Förslag till ändring i ändamålsparagrafen, förbundsordningen
för Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Lagen om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft den 1
september 2010. I samband därmed beslutade
medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra Blekinge att fördela
ansvaret för verksamheten som lagen reglerar. Tillståndshanteringen
tillföll respektive medlemskommun (i Karlskrona miljö- och
byggnadsnämnden) och ansvaret för tillsynen enligt lagen lades på
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har vid sitt
sammanträde 2012-12-12 beslutat att föreslå
medlemskommunerna att ändra förbundsordningen så att
Räddningstjänsten Östra Blekinge även åläggs ansvaret för
tillståndshanteringen enligt lagen.
Räddningstjänsten Östra Blekinge anger i sin skrivelse till
medlemskommunerna att samråd skett med berörda
förvaltningschefer och att uppdelningen i ansvaret för
tillståndshantering och tillsyn enligt lagen inneburit viss otydlighet
kring ansvarstagande för handläggningstider,
kompetensförsörjning m m. Vidare anges att det blivit alltmer
vanligt att Räddningstjänsten tilldelas kommunens hela ansvar
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 21 februari 2013,
§ 36, förslagit kommunfullmäktige besluta om att ansvaret för
tillståndsprövningen enligt lagen läggs över till Räddningstjänsten
Östra Blekinge och om ändring av miljö- och byggnadsnämndens
reglemente.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 86,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ändra ändamålsparagrafen i förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge så att förbundet åläggs
kommunens ansvar som framgår av lagen om brandfarliga och
explosiva varor
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

25 april 2013
Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

18

KS.2013.34.041

§ 51
Avgift för trygghetslarm.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 19 december 2012, § 102,
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att avgiften för
trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från och med 1 mars
2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 87,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från
och med 1 maj 2013.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag
på kommunstyrelsens förslag.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar att avgiften för trygghetslarm höjs med 50
kronor per månad från och med 1 juni 2013.
Peter Johansson (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons och Åsa
Gybergs Karlssons avslagsyrkande mot Jan-Åke Nordins
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Jan-Åke Nordins ändringsyrkande.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; den som vill biträda att
ärendet Jan-Åke Nordins ändringsyrkande röstar Ja, den som vill
biträda Christopher Larssons och Åsa Gybergs Karlssona
avslagsyrkande röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 ja-röster mot 7 nej- röster och 4
frånvarande enligt Jan-Åke Nordins förslag. Voteringsprotokoll
bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från
och med 1 juni 2013.

25 april 2013
Samtliga nämnder/styrelser
Akten
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KS.2013.155.004

§ 52
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2013
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner: en motion/medborgarförslag bör beredas,
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma
tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 88,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___

25 april 2013

Kommunledningsförvaltningen
Michano AB
Akten

20

KS.2013.202.253

§ 53
Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt
försäljning av del av Stumholmen 1:2
Verkö står inför en strategisk utveckling och framtida expansion.








ABB investerar och bygger ut och har dessutom förvärvat f.d.
Flex-anläggningen för sin utökade verksamhet för att dubbla
sin produktion av kablar.
Färjetrafiken utvecklas.
Utbyggnad av järnvägen för godstransporter på järnväg som
ett EU-projekt (Mos).
Roxtec har förvärvat Michano Industrifastigheter AB som
äger f.d. Åkermans för utökad verksamhet för Roxtecs del.
Framtida möjligheter till utökade godstransporter på järnväg.
Lossprängt berg ger möjligheter att skapa ny industrimark
och kaj lägen.
Etc.

Utvecklingen medför att ny mark för verksamheter behöver skapas
eller förvärvas.
Kommunen är i hög grad en del av den ovan beskrivna strategiska
utvecklingen på Verkö, och framförallt för att möjliggöra den. I
bilagda konceptplan framgår hur den strategiska utvecklingen och
framtida expansionen skulle kunna gestalta sig, bilaga 1.
Mark och exploateringsenheten har i detta syfte förhandlat om
förvärv av den del av Verkö 3:266 som erfordras för att skapa nya
utvecklingsområden för verksamheter inkl. ändrade tillfarter till
kommunens mark söder om Verkövägen. Förändringen medför
också att befintliga verksamheter, exempelvis ABB och Roxtec kan
utvecklas ytterligare.
Förhandlingarna har resulterat i bilagda förslag till överenskommelse
om fastighetsreglering mellan kommunen och Michano AB såsom
moderbolag för Michano Industrifastigheter AB och Michano
Kungshall AB.
Verkö 3:266 ägs av dotterbolaget Michano Industrifastigheter AB och
kommunen förvärvar ca 18000 kvm av Verkö 3:266 att regleras in i
kommunens fastighet Verkö 3:25.
Forts
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21

§ 53 forts
Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt
försäljning av del av Stumholmen 1:2
Båda fastigheterna är i gällande detaljplan avsedda för
industriändamål. Området är på till avtalet bilagda karta markerat
med röd kantfärg.
Stumholmen 2:2 ägs av Michano Kungshall AB och utgörs av
Kungshallsmagasinet. Fastighetsgränsen för 2:2 följer strikt
magasinets byggnadsliv. För att kunna utveckla en verksamhet där,
önskar Michano av kommunen förvärva Bastion Kungshall (murar
och kasematter), del av Stumholmen 1:2. Murarna och kasematterna
är restaurerade och i och med överlåtelsen övergår det framtida
ansvaret för drift och underhåll till Michano. Försvarets salutbatteri
och flaggning säkerställs genom servitut, likaså med Marinmuseets
äldre kanoner som deponerats på vallen. Bastionen är k-märkt.
I mellangift för bytet av mark mellan parterna erlägger kommunen
3 800 000:- till Michano på tillträdesdagen, vilken är senast den 1 juni
2013. Mellangiften är i paritet med vad kommunen tagit vid
försäljning av mark på Verkö och kan täckas av köpeskillingarna från
dessa tidigare försäljningar.
Värdet på den del av fastighet (Verkö 3:266) som köps av Michano
är 4 010 000 kr. Samtidigt säljer kommunen del av Stumholmen 1:2
för 210 000 kr samt betalar en mellangift på totalt 3 800 000 kr.
Det bokförda värdet för den del av Stumholmen 1:2 som säljs är noll,
men ett beräknat värde är 210 000 kr. Kommunen fastighetsreglerar
in den del av Verkö 3:266 som köps, in i Verkö 3:25 vars bokförda
värde ökar i motsvarande grad.
För att finansiera inköpet föreslås kommunledningsförvaltningens
investeringsram för år 2013 utökas med 4 010 000 kr, och att denna
utökning finansieras genom ianspråktagande av dels reavinst från
Stumholmen 1:2, dels del av tidigare uppkommen reavinst från
försålda fastigheten Verkö 3:267.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 89,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna upprättad överenskommelse mellan Karlskrona
kommun och Michano AB (556351-3521), för dess båda angivna
dotterbolag, varigenom kommunen förvärvar ca 18000 kvm av
Verkö 3:266 samt överlåter del av Stumholmen 1:2 för en mellangift
av 3 800 000:- kronor till Michano.
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§ 53 forts
Karlskrona kommuns förvärv av del av Verkö 3:266 samt
försäljning av del av Stumholmen 1:2
2. att utöka kommunledningsförvaltningens investeringsram för år
2013 med 4 010 000 kr, samt
3. att finansiera den utökade investeringsramen genom dels
ianspråktagande av reavinst från Stumholmen 1:2, dels resterande
belopp från del av tidigare uppkommen reavinst från försålda
fastigheten Verkö 3:267.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

25 april 2013
Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Arkivet
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KS.2013.94.824

§ 54
Förslag till taxa för barnkoloniverksamhet
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 4 februari 2013, §
3 hemställt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa/avgift för
deltagande i barnkoloniverksamhet enligt ovanstående förslag att gälla
från och med 2013.
Idrotts- och fritidsnämnden har from 2013 ansvar för
barnkoloniverksamhet på Säljö. Verksamheten pågår under 12 dagar
dygnet runt per period.
Nedanstående taxa/avgift har gällt inom barn och ungdomsnämnden
vilket föreslås gälla fortsatt även då idrotts- och fritidsnämnden nu
övertagit verksamheten.
Förslag till taxa/avgift
Taxan/avgiften för deltagande i barnkoloniverksamhet
Avgiften beräknas i procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst per
månad och blir 4,9 procent av denna bruttoinkomst med en minimiavgift
om 600 kr.
Om endast ett barn i familjen deltar betalas full avgift för detta.
Övriga deltagande syskon i familjen betalar ett flerbarnstillägg på 600
kronor per barn.
Avgiften ska betalas i förskott efter fakturering av Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 90,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa/avgift för deltagande i barnkoloniverksamhet enligt
ovanstående förslag att gälla från och med 2013.
Yrkande
Elina Gustafsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ger Idrotts- och
fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att nästa år sänka taxan
till Säljö barnkoloni.
Billy Åksterström (KD), Ann-Louise Trulsson ( ), Christopher Larsson
(SD) och Maria Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar bifall till Elina Gustafssons tilläggsyrkande.
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§ 54 forts
Förslag till taxa för barnkoloniverksamhet
Börje Dovstad (FP), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Sophia Ahlin (M) yrkar
bifall till Elina Gustafssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa taxa/avgift för deltagande i barnkoloniverksamhet enligt
ovanstående förslag att gälla från och med 2013, samt
2. att kommunfullmäktige ger Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheten att nästa år sänka taxan till Säljö barnkoloni.
___

23 maj 2013
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
maj 2013.
§ 55 Muntlig frågestund
§ 56 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder förhandlingar
med samtliga enskilda VA-föreningar inom kommunen med erbjudande om
bistånd.
§ 57 Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att
förändra/förbättra dagvattenledningen på Montörvägen i Jämjö.
§ 58 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 59 Kommunala val
§ 60 Anmälningsärenden
§ 61 Inkomna medborgarförslag.
§ 62 Avskrivna motioner.
§ 63 Inkomna interpellationer.
§ 64 Svar på interpellation om Wämöparken.
§ 65 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen,
Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden,
Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
§ 66 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för handikappnämnden.
§ 67 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för Socialnämnden.
§ 68 Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för Äldrenämnden
§ 69 Årsredovisning år 2012 för Karlskrona kommun.
§ 70 Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
§ 71 Granskning av Kommunsamverkans Cura individutvecklings verksamhet 2012.
§ 72 Anmälan om äskande av medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
§ 73 Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan 2014-2016.

23 maj 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 maj 2013 kl 13.00-17.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Rikard Jönsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S) jäv §§ 67, 71
Peter Johansson (S) jäv §§ 68
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 13.00-16.10 §§ 55-68
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.00-16.55 §§ 55-68, del av
§§ 69
Eva Strömqvist (S) jäv §§ 67
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Hind Abdul- Wahab (S) jäv §§ 67
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) jäv §§ 66
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S) jäv §§ 68
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-66, 68-69
jäv §§ 67
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M) jäv §§ 68
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00-13.55 §§ 55-64
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD) jäv §§ 68
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Peterson (FP) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
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Anna Ekström (FP) kl 13.00-16.45 §§ 55-65, 68, del av
§§ 69, jäv §§ 66
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-16.45 §§ 55-65, 68, del
av §§ 69, jäv §§ 66
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) jäv §§ 67
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP) jäv §§ 71
Ulf Hansson (V) kl 13.00-15.00 §§ 55-64, del av §§ 65
Günter Dessin (V) §§ 68
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) §§ 66
Tjänstgörande ersättare

Åke Håkansson (S) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.10 §§ 55-68
Ingrid Trossmark (S) jäv §§ 67
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
John-Erik Danerklint (S)
Bengt Fröberg (M)
Anne-Marie Branje (M) jäv §§ 68
Göte Henriksson (SD) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Ove Uppgren (SD) jäv §§ 66
Alf Stålborg (SD) jäv §§ 68
Mikael Andersson (FP)
Pernilla Persson (C)
José Esponoza (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-16.35 §§ 55-68, del av
§§ 69
Sven Wallfors (M) kl 13.55-17.25 §§ 64-66, 68-73 jäv
§§ 67
Gunilla Ekelöf (FP) §§ 66
Daniel Jusinski (S) kl 16.05-16.10, kl 17.15-17.25 §§
66, §§ 70-73
Anders Persson (S) kl 16.05-17.35 §§ 66-73
Ingela Abramsson (C) §§ 67
Anders Ovander (M) §§ 67-68
Lotta Holgersson (S) kl 16.10-17.35 §§ 67-73
Jan Elmqvist (S) §§ 67
Caroline Skoglöw (V) kl 16.10-17.35 §§ 68-73
Ronnie Nilsson (M) §§ 68
Jan Hagberg (M) kl 17.15-17.25 §§ 70-73
Bengt Johansson (M) kl 17.15-17.25 §§ 70-73
Marianne Nordin (M) kl 17.15-17.25 §§ 70-73
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Närvarande ersättare

Anders Persson (S) kl 13.00-16.05 §§ 55-65
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.10 §§ 55-66
Jan Elmqvist (S)
Sven Wallfors (M) kl 13.00-13.55 §§ 55-64
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.10, 16.15-17.25 §§
55-66, 69-73
Ronnie Nilsson (M) kl 13.00-16.10 16.15-17.25 §§ 5566, 69-73
Marianne Nordin (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Bengt Johansson (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Jan Hagberg (M) kl 13.00-17.15 §§ 55-69
Ulf Danielsson (M)
Gunilla Ekelöf kl 13.00-16.25 §§ 55-65, 67- 69
Ingela Abramsson (C) kl 13.00-16.10,16.15-17.35 §§
55-66, 68-73
Mikael Svensson (MP)
Caroline Skoglöw (V) kl 13.00-16.10 §§ 55-67
Daniel Jusinski (S) kl 14.35-16.05, 16.10- 17.15 §§ 65,
67-69

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Niklas Platow (M) och Claes-Urban Persson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 31 maj 2013, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 55-73
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Niklas Platow
Justeringsledamot ………………………………………………
Claes- Urban Persson

23 maj 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 31 maj 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 55
Muntlig frågestund.
Karin Månsson (FP) ställer en fråga om bemötande i olika
mötessituationer till kommunstyrelsens ordförande.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
-----Elina Gustafsson (S) ställer en fråga om integration till
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
Mats Lindbom (C) svarar.
------Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga om hur kommunen uppfyller
kraven i lagen när det gäller särskilt stöd i skolan.
Börje Dovstad (FP) svarar.
-----Lars Hildingsson (S) ställer en fråga om det kommer sand i
sandlådorna i år till Nättrabys förskolor.
Tommy Olsson (KD) svarar.
_______
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Tekniska nämnden
Akten

7

KS.2011.103.344

§ 56
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2011 § 21 av Lars Malmgren m fl. Förslaget är att stödja och
underlätta arbetet för privata VA-föreningar med upphandlingar,
medlemsrekrytering, finansiering, mm föreslås att kommunen ger
föreningarna konsultativt stöd och skäligt finansiellt bidrag för det
föreningsarbete som utförs.
Tekniska nämnden har den 26 mars 2013, § 25 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att efter VA-saneringen av Aspö på
90-talet som utfördes av kommunen för ca 250 fastigheter har
kommunen uppmuntrat föreningar att bygga ut kommunalt VA.
Föreningarna bekostar och bygger ut kommunalt VA som överlåts till
kommunen istället för att betala anläggningsavgift. Ca 2 000
fastigheter, 1/4 del av fastigheter med enskilt avlopp, har på detta
sätt under 15 år via ett 50-tal föreningar byggt ut kommunalt VA.
Kommunen har nu startat arbetet med en kommunal VA-plan som
ska leda till en åtgärdsplan för VA-saneringar. Den beräknas vara
klar hösten 2013. Den kommer att prioritera i vilken ordning
kommunalt VA ska byggas ut de närmsta 20-25 åren. Kommunen
kommer att fortsätta uppmuntra VA-föreningar som vill lösa sina
egna problem innan det kommunala VA-nätet byggs ut.
Anläggningsavgiften för 2013 är föreslagen till ca 175 tkr för en
1 000 kvm tomt. Målet är att anläggningsavgiften ska höjas till ca 200
tkr de närmaste åren. Det är denna taxa som kommer att gälla om
kommunen bygger ut kommunalt VA och fastigheterna ligger
innanför verksamhetsområdesgränsen.
Kommunen kommer att fortsätta stödja de VA-föreningar som är
beredda att ta egna initiativ med rådgivning och underlag för
kravspecifikationer till föreningarnas upphandlingar.
Däremot kan inga ekonomiska bidrag utgå från kommunen och
kommunen kan heller inte ingå i styrelse eller inkluderas på annat
sätt i dessa ekonomiska föreningar.
Forts

23 maj 2013
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§ 56 forts
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka den del som avser att fortsätta uppmuntra och med
rådgivning stödja privata VA-föreningar som är villiga att bygga ut
och ansluta till kommunalt VA och på så sätt tidigarelägga
utbyggnaden, samt
2. att avslå den del som avser ekonomiskt bidrag och kommunens
direkta engagemang i föreningslivet.
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 maj 2013

Tekniska nämnden
Akten

9

KS.2010.612.349

§ 57
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att
förändra/förbättra dagvattenledningen på Montörvägen i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 27
januari 2011 § 4 av Ellenor Björnlund. Förslaget är att kommunen tar
sitt ansvar i att undersöka möjligheter för att förändra/förbättra
dagvattenledningen på Montörvägen eftersom de har drabbats av
källaröversvämningar ett antal gånger.
Tekniska nämnden har den 26 mars 2013, § 26 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att kommunens ansvar är att
ledningssystemet skall klara ett så kallat
10-års-regn. Det är ett regn som statistiskt faller var tionde år.
Dagvattenledningen i Montörvägen klarar detta krav men med liten
marginal. Kommunen har försökt prioritera in uppdimensionering av
dagvattenledningen i underhållsbudgeten men pengarna har fått
prioriteras till andra åtgärder.
Kommunens handlingsplan är att projektera uppdimensionering 2013
och genomföra omläggningen 2014.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Håkan Eriksson (S) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 maj 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 58
Avsägelser av kommunala uppdrag
Lena Ryge (S) har i en skrivelse daterad 13 maj 2013 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

11

KS.2013.16.102

§ 59
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars–Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Affärsverken AB
Ombudsersättare från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
Karlskrona Baltic Port
Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Lars Hildingsson.
Karlskronahem AB
Ombudsersättare från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
Kruthusen företagsfastigheter
Ombudsersättare från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
Moderbolaget
Vice ordförande från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
Sydostenergi AB
Ombudsersättare från den 1 augusti 2013 Jan-Anders Lindfors (S)
efter Lars Hildingsson.
_____
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KS.2013.245.700
KS.2013.130.107
KS.2013.143.107
KS.2013.144.107
KS.2013.132.107
KS.2013.131.107
KS.2013.124.107
KS.2010.13.024
KS.2012.201.700
KS2012.301.736
§ 60
Anmälningsärende.
1. Anmälan om ej verkställda beslut inom LSS 9§ för
handikappnämnden.
2. Anmälan om ej verkställda beslut inom 4 kap 1§ Socialtjänstlagen
för handikappnämnden.
3. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt
6 kap 1 a §kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
4. Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
5. Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter AB
enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
6. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap 1
a §kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma.
7. Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB
inklusive dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.
8. Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB enligt 6
kap
1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma.
9. Överförmyndarnämnden 20 mars 2013 § 24 komplettering till
ändrad ersättning till god man för ensamkommande barn.
10. Anmälan om ej verkställda beslut inom 4 kap 1§
Socialtjänstlagen för äldrenämnden.
11. Äldrenämnden 13-03-27 § 31 plan för tillskapandet av olika
senior- och trygghetsboende för äldre inom kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____

23 maj 2013

Aktern

13

KS.2013.253.183

§ 61
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om viltstaketet sträckan Angöringen-första
viadukten vid Ekebacken/Ava-vägen utanför Karlskrona- Lyckå
ridklubb, av Jenny Hagström.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
______

23 maj 2013

Kommunledningsförvaltningen
Aktern

14

KS.2013.449.030

§ 62
Återkallande av motion
Ingrid Hermansson (c) återkallade i skrivelse inkommen till
Kommunledningsförvaltningen den 20 maj 2013 motion införande av
en ungdomskomission mot ungdomsarbetslösheten i Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
_______

23 maj 2013

Akten

15

KS.2013.254.870

§ 63
Inkomna Interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde:
Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Olsson
angående Wämöparken, av oppositionsråd Patrik Hansson (S).
___

23 maj 2013

Akten
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KS.2013.254.870

§ 64
Svar på interpellation om Wämöparken.
Interpellation till tekniska nämndens ordförande den 8 maj 2013 från
Patrik Hansson (S).
Tommy Olsson (KD) har med skrivelse den 23 maj 2013 svarat på
interpellationen.
I debatten deltar Tommy Olsson (KD), Patrik Hansson (S) och Mats
Lindbom (C).
_____

23 maj 2013

Samtliga nämnder
Samtliga styrelser
Revisionen
Akten
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KS.2011.218.041

§ 66
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden,
Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö-och
byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
Tjänsteförättande ordförande i revisionen Birger Vernersson (S) och
Thomas Almqvist från Ernst & Young redovisar revisionsberättelsen
för år 2012.
Ledamot revisionen Anna-Karin Leufstedt (S) redovisar sin skrivelse
med anledning av revisionsberättelsen 2012.
Revisionen har med skrivelse den 9 april 2013 lämnat
revisionsberättelse för år 2012. Av fullmäktige utsedda revisorer har
granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder, och som
utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens bolag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till
fullmäktige.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna har i uppdrag att bedöma om kommunens verksamhet
sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande
sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen
är tillräcklig.
Revisorernas påpekanden
Strukturen av verksamhetsmålen har förändrats inför 2012 jämfört
med 2011. Med bakgrund i granskningsresultaten kan revisorerna
inte verifiera att samtliga nämnder bedriver en ändamålsenlig
verksamhet med bakgrund i de av kommunfullmäktige formulerade
verksamhetsmålen eller att målen får avsedd styreffekt.
Forts

23 maj 2013
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§ 66 forts
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden,
Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö-och
byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
Årets resultat uppgår till +2,5 mkr. Resultatet har tillgodoförts
engångseffekter på ca 71,4 mkr vilket indikerar att obeaktat dessa
hade årets resultat uppgått till ca -68,9 mkr. Under 2012 ökade
kommunens samlade intäkter med 3,5 % medan kostnaderna ökade
med 4,5 % jämfört med 2011.
Främsta orsaken till resultatet är nämndernas negativa
budgetavvikelser som accelererade under 2012 års sista tertial vilket
aktualiserar frågan hur budgeten som styrmedel av verksamheten
fungerar. Det är revisorernas bedömning att kommunstyrelsen
tillsammans med nämnderna omgående bör utveckla
budgetprocessen för att säkerställa att budgeten som styrmedel
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollen avseende hanteringen av materiella
anläggningstillgångar visar fortfarande brister inom flera områden.
Kommunstyrelsen har valt att utöva uppsikt över dotterbolagen via
moderbolaget. Det är därför viktigt att moderbolaget aktivt verkar för
att dotterbolagens affärsplaner arbetas fram i enlighet med
ägardirektiven och att kommunfullmäktiges beslutade mål appliceras
i bolagens måldokument. Utöver detta har lekmannarevisorerna i
Utveckling i Karlskrona AB samt Kruthusen företagsfastigheter AB
lämnat synpunkter i respektive granskningsrapport.
Revisorernas uttalanden
Vi riktar anmärkning mot Äldrenämnden, Handikappnämnden och
Socialnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och
kontroll av respektive verksamhet. Anmärkningen grundas på att
 Nämnderna i allmänhet och Handikappnämnden i synnerhet
har inte haft tillräckligt fokus på den ekonomiska utvecklingen i
respektive verksamhet.
 Nämnderna har inte säkerställt en tillfredsställande intern
kontroll för att leverera tillförlitliga beslutsunderlag och
realistiska prognoser.
 Nämnderna har inte varit tillräckligt aktiva med bakgrund i sitt
tilldelade ekonomiska ansvar för respektive verksamhet och
har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att undvika årets
negativa budgetavvikelser.
Forts

23 maj 2013
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§ 66 forts
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden,
Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö-och
byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.




Nämnderna har heller inte fört tillräckligt formell och tydlig
kommunikation till Kommunstyrelsen om möjligheter till
förändrad inriktning och kvalitet på verksamheten för att uppnå
en ekonomi i balans.
Nämnderna har därmed visat ohörsamhet till fullmäktiges
tilldelade ekonomiska ramar och angivna riktlinjer i
kommunens övergripande styrande dokument.

Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M),
Tommy Olsson (KD), Mats Lindbom (C), Ingrid Hermansson (C),
Anna Ekström (FP), Inga-Lill Siggelsten- Blum (KD), Jan-Åke Nordin
(M), Karin Månsson (FP) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen,
2. att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen, Barn- och
ungdomsnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden,
Miljö-och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Utbildningsnämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ.
_____

23 maj 2013

Handikappnämnden
Revisionen
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.218.041

§ 67
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Handikappnämnden.
Anna Ekström (FP), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Fredrik Wallin
(S), Karin Månsson (FP) och Ove Uppgren (SD) anmäler jäv och
deltar inte i beslutet.
Med anledning av revisionens anmärkning mot handikappnämnden
så har kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring från
nämnden. Av förklaringen framgår det att nämnden tagit del av
revisionens kritik och påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram för att
rätta till bristerna.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtade förklaringen från
handikappnämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige
mot handikappnämndens ledamöter 2012.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtande förklaringen från nämnden,
rikta anmärkning mot handikappnämnden för 2012, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
handikappnämnden ansvarsfrihet.
________

23 maj 2013

Socialnämnden
Revisionen
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.218.041

§ 69
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Socialnämnden.
Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S), Hind Abdul-Wahab (S),
Anna Månsson (M), Ingrid Trossmark (S) Jan-Anders Lindfors (S)
och Sven Wallfors (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Med anledning av revisionens anmärkning mot socialnämnden så
har kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring från nämnden.
Av förklaringen framgår det att nämnden tagit del av revisionens kritik
och påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram för att rätta till bristerna.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtade förklaringen från
Socialnämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige mot
Socialnämndens ledamöter 2012.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtande förklaringen från nämnden,
rikta anmärkning mot Socialnämnden för 2012, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
socialnämnden ansvarsfrihet.
________

23 maj 2013

Äldrenämnden
Revisionen
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.218.041

§ 68
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Äldrenämnden.
Jan-Åke Nordin (M),Peter Johansson (S), Eva-Lotta Altvall (S), Nils
Johansson (SD), Ann-Marie Branje (M), Alf Stålborg (SD) och
Günter Dessin (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Med anledning av revisionens anmärkning mot äldrenämnden så har
kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring från nämnden. Av
förklaringen framgår det att nämnden tagit del av revisionens kritik
och påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram för att rätta till bristerna.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtade förklaringen från
Äldrenämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige mot
Äldrenämndens ledamöter 2012.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtande förklaringen från nämnden,
rikta anmärkning mot Äldrenämnden för 2012, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
äldrenämnden ansvarsfrihet.
________

23 maj 2013

Ekonomienheten
Samtliga nämnder/styrelser
Akten
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KS.2011.218.041

§ 69
Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 mars 2013, § 60,
godkänt bokslutet för år 2012 och överlämnat det till kommunens
revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 9 april 2013 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2012 godkänns av fullmäktige då den
upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god
revisionssed.
Camilla Brunsberg (M), Peter Johansson (S), Mats Lindbom (C), Sofia
Bothorp (MP), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), LarsGöran Forss (M), Börje Dovstad (FP), Chatarina Holmberg (S),
Birgitta Möller (S), Björn Gustavsson (MP) och Jan-Olof Peterson
(FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2012.
________

23 maj 2013

Kommunstyrelsen
Akten
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KS.2012.163.041

§ 70
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I samband med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation
från samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a.
redovisning av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna
har, i förekommande fall, redovisat sin syn på en eventuell
resultatreglering, och på en eventuell överföring av kvarvarande
investeringsmedel från föregående år.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:





Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över till
nästkommande år nämnd för nämnd.
Överföring av överskott förutsätter att de verksamhetsmässiga
målen för prestation och kvalitet m.m. är uppfyllda fullt ut.
Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning,
medges om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl.
Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen
och beslutas av kommunfullmäktige.

En grundförutsättning för att en resultatöverföring ska kunna fungera
fullt ut är att kommunen årligen har ett sådan beräknat överskott så
möjligheten finns att kunna i anspråkta ett positivt resultat året efter.
Därutöver fordras att nämnderna har en budgetdisciplin samtidigt
som de finansiella posterna står sig, vilket möjliggör att kommunen
kan räkna med att kunna ianspråkta ett budgeterat resultat för
hantering av resultatreglering.
I årets redogörelse är det ingen av de nämnder som under 2012
redovisade ett positivt resultat som har uppfyllt kriterierna för att
kunna få med sig resultatet till 2013. Forts

23 maj 2013
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§ 70 forts
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Samtidigt är situationen sådan att de nämnder som under 2012
bedrev sin verksamhet med underskott sannolikt redan sitter i en
sådan situation att de inte skulle kunna klara att återställa
föregående års resultat.
I den gällande budgeten för 2013 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att en eventuell
reglering skulle få direkt påverkan på kommunens budgeterade
resultat för 2013. För 2013 uppgår det budgeterade resultatet till +
2,9 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen förslag redovisas i uppräddad tabell,
vilket innebär att inga över- eller underskott inom driftbudgeten
överförs till 2013.
Tekniska nämnden exkl sin VA-verksamhet har för 2012 ett negativt
resultat om ca 22,9 mnkr varav ca 15 mnkr avser extra satsning på
undrehåll.
Sammanställningen baseras på de upprättade bokslutsunderlag som
nämnderna lämnat samt den genomförda bokslutsberedningen.
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering,
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat.
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige
som ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna på
stämman.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de förs över
enligt de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till
76,974 mnkr.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men ej
slutförda investeringsprojekt och är helt enligt nämndernas egen
redovisning.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2012 om 22,1 mnkr till år 2013, vilket beslutats av Moderbolaget.
Nämnder och styrelsers eventuella framställan i samband med
hantering av bokslut 2012 är härmed till fullo besvarade. Forts

23 maj 2013
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§ 70
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 april 2013, § 70,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna ovanstående förslag till resultatreglering för
år 2012,
2. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel, samt
3. att överföra 6,1 Mnkr till 2013 för tekniska nämndens VA –
verksamhet avseende exploateringsverksamhet 2012.
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar
att ärendet utgår
_____

23 maj 2013

Cura individutveckling
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Akten
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KS.2012.425.701

§ 71
Granskning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings
verksamhet för år 2012.
Jan-Anders Lindfors (S) och Björn Gustavsson (MP) anmäler jäv
och deltar inte i beslutet.
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har
efter sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år
2012 översänt denna tillsammans med revisionsberättelsen till
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för prövning av
förnyad ansvarsfrihet för den sittande direktionen. Revisorerna å
sin sida tillstyrker att direktionen på nytt beviljas ansvarsfrihet för
det senaste verksamhetsåret och att den upprättade
årsredovisningen samtidigt godkänns.
Kommentarer
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten
ånyo uppvisar ett positivt resultat om knappt 3 miljoner kronor (jfr
drygt 4 mnkr för 2011). I sammanhanget ska då beaktas att
retroaktiva avgifter för 2012 om nästan 5 miljoner kronor redan har
återbetalats till medlemmarna. Förbundets egna kapital uppgår
därmed till hela ca 27,5 miljoner kronor vid senaste årsskiftet. Detta
är då fortfarande över den långsiktiga nivå (max. 20 mnkr) som
bedömts som lämplig för förbundet.
Förbundet har samtidigt återigen uppfyllt balanskravet och
dessutom flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål
som direktionen har fastställt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2013, § 116,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura
Individutveckling ansvarsfrihet för år 2012 och samtidigt även
godkänna den av förbundet upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 maj 2013

Revisionen
Akten
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KS.2012.217.007

§ 72
Anmälan om äskande av medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
Tjänsteförrättande ordförande för revisorerna har i skrivelse 25 maj
2012 begärt utökade anslag med 400 kkr för att möjliggöra särskilda
granskningar av kommunens bolag.
De medel som revisorerna i dag disponerar täcker de granskningar
som är kopplade till revisorernas ansvar för räkenskapsgranskningar
inom kommunen.
Kommunfullmäktiges presidiums uppfattning är att i den mån
revisorernas önskar vidga sin granskning av bolagen utöver vad som
följer av normal räkenskapsgranskning, så måste kostnaderna för
sådana direkt belasta berörda bolag. Sådana uppdrag måste därför
kommuniceras med respektive bolagsstyrelse för att säkerställa
finansieringen.
Kommunfullmäktiges presidiums uppfattning är således att de motiv
som anförs i skrivelsen inte är skäl för att via kommunalskatten utöka
revisorernas resurser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2013, § 117,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå revisorernas begäran om utökade resurser.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 maj 2013

Samtliga nämnder/styrelser
Kommunfullmäktiges presidium
Akten

29

KS.2013.252.006

§ 73
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
Enligt gällande ordning ska kommunfullmäktige fastställa budget och
plan för de kommande tre åren i juni månad varje år. Mot bakgrund
av att ett flertal faktorer för närvarande måste bedömas som
synnerligen osäkra finns anledning att i år förlänga budgetprocessen
och därmed skjuta på tidpunkten för kommunfullmäktiges beslut.
Mot bakgrund av bl.a. nedanstående osäkerhetsfaktorer föreslås
därför att kommunfullmäktige fastställer budget och plan för åren
2014 – 2016 vid sitt sammanträde i november månad 2013.
 Osäkerhet i prognostiserad ekonomisk utveckling 2013 för
kommunen


Osäkerhet vad avser befolkningsutveckling



Osäkerhet vad avser utvecklingen av skatter och statsbidrag

 Osäkerhet om hur förändringar i kostnads-och
inkomstutjämningen påverkar kommunen


Osäkerhet vad avser lönerevisionen 2013

 Osäkerhet vad avser effekter av kostnadsreducerande åtgärder
i gällande budget
De ekonomiska förutsättningar som så här långt har kunnat
identifieras i budgetprocessen ger vid handen att många
verksamheter kan komma att bli tilldelade minskade resurser i
budget och plan för åren 2014 - 2016 för att kommunens budget ska
uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans, d.v.s. att
intäkterna överstiger kostnaderna.
Mot bakgrund av de osäkerhetsfaktorer som redovisas ovan
bedömer Kommunledningsförvaltningen att förutsättningarna för att
fatta ett beslut i juni månad om ett balanserat budget- och planförslag
för de kommande åren i allt väsentligt är avsevärt sämre i år än vid
motsvarande tidpunkt tidigare år.
Forts

23 maj 2013
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§ 73 forts
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
För att inte riskera ett budgetbeslut som senare inte visar sig hållbart,
oavsett om förutsättningarna enskilt eller sammantaget visar sig bli
sämre eller bättre än vad som i dag finns kunskap om, anser
Kommunledningsförvaltningen att skäl finns att förlänga
budgetprocessen och därmed flytta beslutet om budget och plan för
åren 2014 – 2016 till fullmäktiges möte i november 2013. Frågan om
att förlänga budgetprocessen har också varit föremål för diskussion i
kommunstyrelsens budgetberedning.
Förslaget att förlänga processen och att som en följd av detta flytta
tidpunkten för fullmäktiges beslut innebär inte att den pågående
budgetprocessen tillåts stanna av för att återupptas under hösten.
Den pågående processen ska fortskrida med än högre intensitet för
att fram till fullmäktiges beslutstillfälle skapa ett så allsidigt belyst och
analyserat budgetförslag som rimligen går att få fram, och som är
baserat på absolut senast kända fakta före beslutstillfället. Det finns
dock anledning att notera att budgeten ändå kommer att baseras på
en rad antaganden - om än att de förutsättningar som gäller för 2014
torde vara något säkrare i november 2013 än nu under våren.
För att säkerställa den fortsatta budgetprocessen, och för att
säkerställa möjligheten till ett balanserat budgetförslag under hösten
oavsett hur ovan redovisade osäkerhetsfaktorer eller andra
förutsättningar utvecklar sig, föreslås att kommundirektören ges ett
särskilt uppdrag att utan avbrott driva processen vidare.
Kommundirektören ska inledningsvis i det uppdraget utgå från de nu
kända förutsättningarna och basera det fortsatta arbetet på de
redovisningar som hitintills genomförts i kommunstyrelsens
budgetberedning. I takt med att osäkerheten inom vissa områden
kan antas minska ska sådana förhållanden vägas in
kommundirektörens arbete.
Kommunstyrelsens budgetberedning ska fortgå kontinuerligt fram till
dess att ett slutligt förslag föreligger. Kommundirektören ges i
uppdrag att snarast lägga fram förslag till budgetberedningens
fortsatta arbetsordning baserat på att kommunfullmäktige fattar
beslut om budget och plan i november 2013.
Kommunledningsförvaltningen vill understryka att förslaget att flytta
kommunfullmäktiges beslut om budget och plan från juni till
november i år inte innebär att den gällande ordningen med
budgetbeslut under våren frångås permanent. Forts
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§ 73 forts
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
Enligt den gällande ordningen ska nämnderna fastställa sina
internbudgetar för det kommande året senast i november året före
budgetåret. Förslaget att flytta kommunfullmäktiges budgetbeslut till
november omintetgör förutsättningarna för nämnderna i det
avseendet. Därför föreslås att nämnderna medges att fastställa
internbudget för 2014 senast i januari månad 2014. Forts
Nämnderna och dess förvaltningar både medverkar i och följer
budgetprocessen under sommaren och hösten, varvid
förutsättningarna för den enskilda nämnden torde kunna vara
indikativt klara betydligt tidigare än vid tidpunkten för
kommunfullmäktiges beslut i november. Det är således både möjligt
och nödvändigt för nämnderna att bedriva ett proaktivt arbete enligt i
princip samma tidsaxel som arbetet med internbudgeten normalt sett
skulle ha skett. På så sätt påskyndas verkställigheten av sådana
eventuella förändringar i verksamheten som rimligen kan antas följa
av kommunfullmäktiges beslut om budget och plan. Genom ett
sådant aktivt arbete torde de negativa effekterna för dels
nämndernas arbete med internbudget, dels verkställigheten av
nämndernas egna beslut, inte bli alltför stora vid en förskjutning av
senaste tidpunkt för fastställandet av internbudget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2013, § 121, för
egen del beslutat
1. att ge kommundirektören i uppdrag att lägga fram förslag till
fortsatt arbetsordning under 2013 för kommunstyrelsens
budgetberedning,
2. att ge kommundirektören i uppdrag att utan avbrott driva den
fortsatta budgetprocessen med utgångspunkt i nu kända fakta och
basera det fortsatta arbetet på de redovisningar som hitintills
genomförts i kommunstyrelsens budgetberedning, samt
3. att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att flytta
beslut om fastställande av budget och plan för 2014 - 2016,
bemyndiga kommundirektören att fatta sådana nödvändiga beslut i
den administrativa delen av budgetprocessen som kan följa av
ändrad tidpunkt för fastställandet av budget och plan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 maj 2013, § 121,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställande av budget och plan för åren 2014 – 2016 ska ske
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2013, Forts
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§ 73 forts
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och plan
2014-2016
2. att reducera kommunfullmäktiges sammaträde i juni till en dag och
att samtidigt utöka sammanträdet i november till två dagar, samt
3. att medge nämnderna att fastställa internbudget för 2014 senast i
januari månad 2014
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Jan Lennartsson (M) och ordförande yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

18 juni 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18
juni 2013.
§ 74 Allmänhetens frågestund
§ 75 Svar på motion om försöksobjekt där man spelar in fullmäktige och sedan
publicerar mötet på nätet.
§ 76 Svar på medborgarförslag om valfri tidpunkt att se fullmäktiges tv-sända
sammanträde.
§ 77 Svar på medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkerier och användande
av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
§ 78 Svar på medborgarförslag om fler övergångsställen runt Stortorget och
Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
§ 79 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 80 Kommunala val.
§ 81 Anmälningsärenden
§ 82 Inkommen motion
§ 83 Ansvarsfrihet för Samverkansnämnden i Blekinge för år 2012.
§ 84 Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn, kap 19.1.
§ 85 Internationell samverkan med Chuxiong City, Yunnan Province P.R.China.
§ 86 Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för åren
2013-2015.
§ 87 Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 88 Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att åstadkomma en
resultatförbättring redan år 2013.
§ 89 Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
§ 90 Köpeavtal för Karlskrona 6:75 för etablering av Jula m.fl. inom f.d.
stadsträdgården i Vedeby.
§ 91 Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2012.
§ 92 Ordförande sommarhälsning.
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Tisdagen den 18 juni 2013 kl 13.00-17.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
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Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C) kl 13.10-17.30 §§ 76-90, 92
jäv §§ 91
2:e vice ordf Rikard Jönsson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S) jäv §§ 83
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Peter Johansson (S) kl 14.15-17.30 §§ 85-89, jäv §§
91
Elina Gustafsson (S) jäv §§ 91
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S) kl 13.00-17.05 §§ 74- del av §§ 88
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S) kl 13.00-17.05 §§ 74- del av §§
88
Eva Strömqvist (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Hind Abdul- Wahab (S) kl 13.00-14.45 §§ 74-86
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S) Jäv §§ 83, 91
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg-Fries (S) kl 13.00-17.20 §§ 74-90
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Camilla Brunsberg (M) jäv §§ 91
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) jäv §§ 91
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M) Jäv §§ 83
Emma Stjernlöf (M) jäv §§ 91
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00-17.05 §§ 74- del av §§ 88
Patrik Stjernlöf (M)
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Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare
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Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD) jäv §§ 91
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Peterson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP) jäv §§ 84
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-17.15 §§ 74-88
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 14.15-17.30 §§ 86-92
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Ingela Abramsson (C) Jäv §§ 83
Mats Fagerlund (S)
Ingrid Trossmark (S)
Anders Persson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Bengt Fröberg (M)
Ove Uppgren (SD)
Göte Henriksson (SD)
Kent Lewén (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Billy Åkerström (KD)
Daniel Jusinski (KD) kl 13.00-14.45 §§ 74-86
Ronnie Nilsson (M) §§ 83, kl 17.15-17.30 §§ 89-92
Lotta Holgersson (S) kl 16.45-17.30 §§ 83, §§ 88-92
Kerstin Ekberg Söderbom (S) §§ 83
John-Erik Danerklint (S) kl 16.45-17.30 §§ 88-92
Patrik Enstedt (S) kl 16.45-17.30 §§ 88-92
John-Erik Danerklint (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Lotta Holgersson (S) §§ 74-82, 84-87
Patrik Enstedt (S) kl 13.00-16.45 §§ 74-87
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S) §§ 74-82, 84-92
Björn Fries (S)
Ronnie Nilsson (M) §§ 74-82, kl 13.00-17.15 §§ 84-88
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Ulf Danielsson (M)
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José Espinoza (MP)
Mikael Svensson (MP)
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M), Emina Cejvan (M) och Helene
Gustafsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
torsdagen den 20 juni 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 74-92
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan-Åke Nordin §§ 74-82, 84-92
Justeringsledamot ………………………………………………
Emina Cejvan §§ 83
Justeringsledamot ………………………………………………
Helene Gustafsson
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 20 juni 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 74
Allmänhetens frågestund.
Susanne Schneider ställer en fråga med anledning av turerna kring
Fridlevstads skola; "Hur ställer sig kommunfullmäktige till att man på
förvaltningsnivå tar beslut om stora kvalitetssänkningar i
verksamheten, beslut som enligt Kommunallagen ska tas
av nämnden, samt att man på förvaltningsnivå godtyckligt
tolkar Skollagens innehåll om bl a likvärdig utbildning, när
politikerna är ansvarig inför lagen? Dessutom verkar det
gå stick i stäv med nämndens verksamhetsplan och
skolöverenskommelsen på flera punkter.”
Kommunalrådet Börje Dovstad (FP) svarar.
_______
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Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2012.491.006

§ 75
Svar på motion om försöksobjekt där man spelar in fullmäktige
och sedan publicerar mötet på nätet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 13 december
2012 § 195 av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att
Kommunstyrelsen startar ett försöksprojekt där vi spelar in
fullmäktige och sedan publicerar mötet på nätet t ex på
www.karlskrona.se eller annan lämplig webbplats.
Kommunen utreder vad det skulle kosta att publicera mötena på
webben i avsnitt t ex som de har i Falköpings kommun.
Det utreds varifrån motionen kan finansieras lex kommunstyrelsens
reserv.
Kommunledningsförvaltningen har den 30 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Kommunfullmäktiges
möten hålls i Blekingesalen på Wämöcenter och är öppna för
allmänheten. Idag sänds (streamas) fullmäktiges möte direkt på
internet via karlskronakanalen.se, men det saknas möjligheter att
spara sändningarna så att de går att se i efterhand.
Sändningar i efterhand
Att göra det möjligt att se kommunfullmäktige i efterhand gynnar den
lokala demokratin och ger allmänheten större möjligheter till insyn i
kommunens arbete.
I Blekingesalen finns fast installerad utrustning för att automatiskt ta
upp ljud och bild. Utrustningen används redan idag för att
direktsända fullmäktigemötena. Det finns också ett voteringssystem
som ger möjligheter att i ett nytt sändningssystem automatiskt visa
talarlista, ärendelista och presentationer i sändningen.
Det finns idag olika webbaserade tjänster på marknaden som kan
kopplas ihop med den befintliga utrustningen. Det krävs då ganska
litet manuellt arbete för att spela in och lagra fullmäktiges möten så
att de både går att följa direkt och blir tillgängliga via webben i
efterhand. Det blir då också möjligt att enkelt söka fram enskilda
ärenden.
Forts

18 juni 2013
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§ 75 forts
Svar på motion om försöksobjekt där man spelar in fullmäktige
och sedan publicerar mötet på nätet.
För att en sådan tjänst ska kunna användas behövs samråd med
Landstinget Blekinge som äger den tekniska utrustning som idag
finns i Blekingesalen. Det krävs också vissa anpassningar av den
tekniska utrustningen.
Kostnaden för att köpa sändningsmöjligheter, lagring med
sökfunktion via webben är cirka 100 000 kr per år.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 142,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen,
2. att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att handla upp en
tjänst för sändningar av kommunfullmäktige via webben. Mötena ska
både sändas direkt och vara tillgängliga att se i efterhand, samt
3. att finansieringen på 100 000 kr per år för sändningarna beaktas i
samband med budgetberedningen för 2014.
Christoper Larsson (SD) och Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

Kommunikationsavdelningen
Akten
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KS.2012.354.006
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§ 76
Svar på medborgarförslag om valfri tidpunkt att se fullmäktiges
tv-sända sammanträde.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2012 § 141 av Hans Olofsson. Förslaget är att valfri tidpunkt
att se fullmäktiges tv-sända sammanträde.
Kommunledningsförvaltningen har den 30 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Kommunfullmäktiges
möten hålls i Blekingesalen på Wämöcenter och är öppna för
allmänheten. Idag sänds (streamas) fullmäktiges möte direkt på
internet via karlskronakanalen.se, men det saknas möjligheter att
spara sändningarna så att de går att se i efterhand.
Sändningar i efterhand
Att göra det möjligt att se kommunfullmäktige i efterhand gynnar den
lokala demokratin och ger allmänheten större möjligheter till insyn i
kommunens arbete.
I Blekingesalen finns fast installerad utrustning för att automatiskt ta
upp ljud och bild. Utrustningen används redan idag för att
direktsända fullmäktigemötena. Det finns också ett voteringssystem
som ger möjligheter att i ett nytt sändningssystem automatiskt visa
talarlista, ärendelista och presentationer i sändningen.
Det finns idag olika webbaserade tjänster på marknaden som kan
kopplas ihop med den befintliga utrustningen. Det krävs då ganska
litet manuellt arbete för att spela in och lagra fullmäktiges möten så
att de både går att följa direkt och blir tillgängliga via webben i
efterhand. Det blir då också möjligt att enkelt söka fram enskilda
ärenden.
För att en sådan tjänst ska kunna användas behövs samråd med
Landstinget Blekinge som äger den tekniska utrustning som idag
finns i Blekingesalen. Det krävs också vissa anpassningar av den
tekniska utrustningen.
Kostnaden för att köpa sändningsmöjligheter, lagring med
sökfunktion via webben är cirka 100 000 kr per år. Forts
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§ 76 forts
Svar på medborgarförslag om valfri tidpunkt att se fullmäktiges
tv-sända sammanträde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 143,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

18 juni 2013
Kommunledningsförvaltningen
Akten

11

KS.2010.67.003

§ 77
Svar på medborgarförslag allmänt förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
januari 2010 § 5 av Marcus Englund, Niklas Edwardsson samt Dan
Axelsson. Förslaget är ett allmänt förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har den 19 april 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att en enkel studie har
gjorts beträffande innehåll i ordningsstadgan, tidigare utredningar
och tidigare beslut i liknande ärenden.
Studien visar att kommunens ordningsföreskrifter uppfyller kraven på
vad kommunen kan råda över i denna fråga. Det krävs polistillstånd
för användande av fyrverkerier. Kommunen kan inte utverka förbud
mot användande av fyrverkerier utan hänvisar till de tillstånd som
polisen ger. Vi har full förståelse för att det finns både människor och
djur som lider av fyrverkerier men kommunen råder inte över
tillståndsplikten och inte heller över tillsynsplikten efter densamma.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 145,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

18 juni 2013

Tekniska nämnden
Akten
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KS.2012.233.512

§ 78
Svar på medborgarförslag om fler övergångsställen runt torget
och Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
juni 2012 § 92 av Siri Norling. Förslaget är att kommunen anlägger
fler övergångsställen runt torget och Ronnebygatan i Karlskrona
centrum.
Tekniska nämnden har den 26 mars 2013 lämnat yttrande. Nämnden
skriver att under de senaste tolv åren har en trafikolycka där en
fotgängare kolliderat med personbil inträffat i korsningen. Olyckan
skedde genom att en fotgängare blev påbackad av en personbil i
korsningen. Korsningen har därför egentligen inga
trafiksäkerhetsproblem utan problemen är mer av otrygghetskaraktär,
där utformningen bidrar till en viss osäkerhet. Denna är dock positiv
ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Trafikutskottet föreslår att, i syfte att prioritera fotgängarna i
korsningen, korsningen regleras som gångfartsområde. Regleringen
genomförs i samband med att den östra delen av Ronnebygatan
skyltas som gågata den 1 april 2013. Regleringen ska utvärderas
med avseende på trafiksäkerhetseffekter.
Kommunledningsförvaltningen har den 17 maj 2013 lämnat
beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 146,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anse medborgarförslaget besvarat,
2. att uppdra åt tekniska nämnden att reglera Ronnebygatan vid
korsningen med Norra Smedjegatan som gångfartsområde från den
1 april 2013, samt
3. att uppdra åt tekniska nämnden att författa lokala trafikföreskrifter.
Magnus Johansson (S) yttrar sig.
Gunilla Ekelöf (FP) och Mats Lindbom (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 79
Avsägelser av kommunala uppdrag
Martin Kirchberg (SD) har i en skrivelse daterad 5 juni 2013 avsagt
sig uppdraget som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden och som
ersättare i Regionstyrelsen Region Blekinge.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten
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KS.2013.16.102

§ 80
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens vice ordförande Helene Gustafsson
(S) väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot Jonas Sandström (S) efter Eva Öman.
Ersättare Eva-Lotta Altvall (S) efter Jonas Sandström
Ersättare Anders Persson (S) efter Chatarina Holmberg.
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamot Per Löfvander (S) efter Gert Bengtsson.
Ersättare Tommy Brolin (S) efter Per Löfvander.
Ledamot Björn Tenland (SD) efter Martin Kirchberg.
Ersättare Peter Bäckström (M) efter Linda Jakobsson.
Regionstyrelsen Region Blekinge
Ersättare Charlotta Antman (SD) efter Martin Kirchberg.
Valnämnden
Vice ordförande Susanne Johansson (S) efter Linda Ekström.
Ledamot Mats Fagerlund (S) efter Susanne Johansson.
Ersättare Claes-Urban Persson (S) efter Mats Fagerlund.
_____

18 juni 2013

Aktern
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KS.2011.397.610

§ 81
Anmälningsärende.
Barn- och ungdomsnämnden 13-05-29, § 41, uppdrag att utreda
möjligheten att införa ett frivilligt tionde skolår i grundskolan, som
utgör en brygga för de ungdomar som inte når upp till målsättningen
att bli behöriga till gymnasiet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

18 juni 2013

Aktern

KS.2013.288.030

§ 82
Inkommen motion.
Motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren, av Patrik
Hansson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera Motionen till kommunstyrelsen för beredning.
______
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Samverkansnämnden
KS.2011.78.106
Karlshamns kommun
Sölveborgs kommun
Olofströms kommun
Försäkringskassan
Landstinget Blekinge
§ 83
Ansvarsfrihet för Samverkansnämnden i Blekinge 2012
Jan-Åke Nordin (M), Patrik Hansson (S), Jan-Anders Lindfors (S) och
Ingela Abramsson (C) anmäler jäv.
Revisionen har med skrivelse den 7 maj 2013 lämnat
revisionsberättelse för år 2012. Av Karlskrona kommunfullmäktige
utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Samverkansnämnden i Blekinge.
Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem
kommunerna i Blekinge. Nämnden ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har skett med biträde av Ernst & Young AB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed
i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna har i uppdrag att
bedöma om verksamheten sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk
synvinkel tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och
att den interna kontrollen är tillräcklig.
Nämnden är nybildad 2011-01-01 och arbetet med mål- och
verksamhetsstyrning behöver utvecklas. Vidare bör nämnden vidta
åtgärder så att dess uppdrag och ansvar harmoniserar med
omfattningen i den operativa verksamhet för vilken nämnden är
ansvarig huvudman.
Under 2011 har nämnden inte författat eller fastställt någon egen
intern kontrollplan som säkerställer att regelbundna, systematiska
och ändamålsenliga tester och kontroller sker av de prioriterade
områdena för intern kontroll. Slutligen bör uppföljning av den interna
kontrollen förbättras för att säkerställa att rutinerna fungerar
tillfredsställande.
Vidare föreslår vi en bättre uppföljning av den interna kontrollplanen
för att säkerställa att nämndens arbete fungerar effektivt. Forts
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§ 83 forts
Ansvarsfrihet för Samverkansnämnden i Blekinge år 2012
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bevilja ledamöterna i Samverkansnämnden i Blekinge
ansvarsfrihet, samt
2. att Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning för 2012
fastställs.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2012.390.041

§ 84
Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn,
kap 19.1.
Börje Dovstad (FP) anmäler jäv.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 23 april 2013, § 32
hemställt att kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa 2013 för
fasta båtplatser i Tallebryggans hamn i enlighet med upprättat
förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 13 januari 2013 § 13 om tekniska
nämndens taxor. Nedan redovisas förslag till ändring i kap 19.1 i
gällande taxa för 2013.
Den 1 januari 2013 tog Karlskrona kommun över ca 200 båtplatser
som tidigare hyrts ut av Tallebryggans båtklubb. Båtplatsavgiften
som Tallebryggans båtklubb tagit ut av sina medlemmar har baserats
på breddmeterpris exklusive moms (ideell förening är inte
momspliktig verksamhet).
Karlskrona kommun har däremot använt sig av ett enhetspris per fast
båtplats.
Förslaget till taxeändring anpassas till Tallebryggans avgiftsmodell
med ett á-pris per meter brygga som hyrs ut.
Ny taxa för 2013 föreslås bli 787,50 kr/bryggmeter inklusive moms
och är intäktsneutralt för kommunen. Tillkommande kostnad för
Tallebryggans medlemmar är momsen eftersom kommunal uthyrning
är skattepliktig verksamhet.
Samråd har skett med Tallebryggans båtklubb.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 137,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn i
enlighet med upprättat förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommundirektör
KS.2012.486.105
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Utbildningsförvaltningen
Akten
§ 85
Internationell samverkan med Chuxiong City, Yunnan
Province P.R.China
Under hösten 2012 har utbildningsförvaltningen erhållit medel från
ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) för ett
utvecklingsprojekt med Kunming, Yunnan, Kina. Syftet är att
utveckla samverkan inom utbildning och kultur.
I samband med en resa till Kunming i december 2012 framfördes
från kinesisk sida ett önskemål om att teckna ett kommunalt
partnerskap mellan Karlskrona och Chuxiong City. Kommunalt
Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom
resultatinriktade projekt ska bidra till utveckling av väl fungerande
och demokratiska lokala myndigheter i prioriterade
samarbetsländer och i Sverige till nytta för både parter. Det
kommunala partnerskapet undertecknades den 14 mars 2013 i
Karlskrona av båda parter. Avtalet behöver fastställas av
kommunfullmäktige hos båda parter för att bli giltigt.
Enligt riktlinjer från ICLD ska det finnas en styrgrupp kopplat till det
kommunala partnerskapet med representanter från båda partner. I
denna styrgrupp ska det finnas företrädare för politisk ledning och
från oppositionen samt ledande tjänstemän. Varje part ska utse en
samordnare. En ersättare för samordnaren ska utses.
Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som garant för en
lokal förankring. Styrgruppen bör träffas två gånger per år, en gång
i Karlskrona och en gång i Chuxiong City.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 138,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna det föreslagna samarbetsavtalet med Chuxiong,
Yunnan, China, samt
2. att besluta att Kommunfullmäktiges ordförande,
Kommunfullmäktiges 2:e viceordförande, kommundirektören,
förvaltningschefen för kulturförvaltningen, förvaltningschefen för
utbildningsförvaltningen, kommunens internationella samordnare
och utbildningsförvaltningens internationella koordinator ska vara
kommunens representanter i styrgruppen med Chuxiong City samt
att utbildningsförvaltningens internationella koordinator ska var
samordnare och kommunens internationella samordnare ska vara
ersättare till samordnaren.
Forts
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§ 85 forts
Internationell samverkan med Chuxiong City, Yunnan
Province P.R.China
Elina Gustafsson (S), ordförande (M), Jonas Sandström (S), Günter
Dessin (V), Magnus Johansson (S), Björn Gustavsson (MP), Gerthie
Olsson (S), Hind Abdul-Wahab (S), Kent Lewén (FP), Yvonne
Sandberg-Fries (S) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Inga-Lill Siggelsten- Blum (KD), Patrik Hansson (S), Jan-Olof
Peterson (FP), Sofia Bothorp (MP) och Camilla Brunsberg (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___

18 juni 2013

Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KS.2008.968.105

§ 86
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia
stad för åren 2013 - 2015
Karlskrona kommun och Gdynia stad är vänorter sedan 1990. För att
konkretisera vänortssamarbetet har ett program tecknats mellan de
båda vänorterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 139,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat program för samarbete mellan Karlskrona
kommun och Gdynia stad för åren 2013 - 2015.
Inga-Lill Siggelsten- Blum yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

23

KS.2013.207.041

§ 87
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Kommunens resultat på årsbasis beräknas enligt prognos baserat på
utfall efter första tertialet uppgå till – 42,3 mnkr. Jämfört med
prognostiserat resultat efter februari månad innebär det en förbättring
med knappt 11 mnkr.
Förändringar i förhållande till prognos efter februari månad som
bidrar till förbättrat prognostiserat resultat kan främst härledas till en
ny post i form av återbäring från Kommuninvest om 17,9 mnkr, en
viss förbättring av skatter och statsbidrag med ca 2 mnkr samt att
Handikappnämnden förbättrar sin tidigare beräknade negativa
avvikelse mot budget från – 9 till – 2,0. Därtill redovisas mindre
förbättringar inom finansverksamheten, t.ex. ett något förbättrat
räntenetto.
Samtidigt som resultatet förbättras inom dessa områden redovisas
försämringar inom andra. Förändringar av RIPS-räntan innebär en
ökad kostnad för uppräkning av pensionsskulden med 10 mnkr.
Äldrenämndens prognos försämras från – 24 mnkr i februari månad
till – 29 mnkr i april månad och Socialnämndens från – 14 till – 19
mnkr. Äldrenämndens och Socialnämndens prognoser innefattar inte
beräknade effekter av de åtgärder som på förvaltningsnivå planeras
att bli vidtagna under 2013.
Skrivelser/framställningar från nämnder
Äldrenämnden har vid sammanträde 22 maj beslutat om vissa
kostnadsreducerande respektive intäktshöjande åtgärder som på
årsbasis kommer att minska nämndens nettokostnad med ca 18
mnkr. Den bedömda effekten av dessa åtgärder i 2013 års
verksamhet är inte beaktade i nämndens prognos.
Socialnämnden har behandlat dåvarande förvaltningschefens förslag
till åtgärder men ännu inte tagit någon direkt ställning vilket innebär
att prognosen ej påverkats i det här läget.
Efter februari respektive mars månads rapporter har
Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden tillställt
Kommunstyrelsen och/eller Kommunfullmäktige skrivelser med
anledning av respektive nämnds vid dessa tillfällen prognostiserade
avvikelser mot budget.
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Handikappnämnden har i beslut § 16/2013 hemställt till
Kommunfullmäktige om en utökad nettoram 2013 med 9 mnkr. Vid
nämndens behandling i maj av tertialrapporten har hemställan sänkts
till 2 mnkr.
Äldrenämnden har vid sammanträde 24 april, § 45 tillskrivit
kommunstyrelsen om att nämnden inte kommer att kunna genomföra
sina uppdrag inom ”given ekonomisk ram”. Därtill har nämnden i
samma beslut dels påtalat behovet av erhålla 12 mnkr av de
prestationsersättningar som kommunen fick 2012, dels att
hyreskostnaden om 2,4 mnkr för avvecklade bostäder i särskilt
boende vid Kungsmarken inte ska belasta äldrenämnden.
Socialnämnden behandlade under § 42/2013 sin uppföljningsrapport
per 31 mars. Nämnden gav då sin ordförande och vice ordförande i
uppdrag ”…att formulera en särskild skrivelse kommunstyrelsen,
kommunfullmäktige samt revisionen angående den negativa
prognosen”. Nämnden beslutade också att översända
budgetuppföljningen till kommunstyrelsen då ”… socialnämnden
anser att en budget i balans i dagsläget är svår att nå ….” och att
”det lagstadgade uppdrag som nämnden har att utföra blir svårt att
utföra.”.
Äldrenämndens, undantaget önskan om att få ta del av
prestationsersättningen, respektive Socialnämndens skrivelser
innehöll inga framställningar om ytterligare resurser för att bedriva
den reguljära verksamheten.
Utöver ovanstående har Tekniska nämnden för avsikt att vid
sammanträde 28 maj hemställa att kommunfullmäktige dels reviderar
VA-verksamhetens resultatkrav från + 1,8 mnkr till + 1,0 mnkr och att
verksamhetens eget kapital därmed skulle vara återställt, dels att
Tekniska nämndens budgetram 2013 utökas med 200,0 tkr för
framtagandet av den cykelstrategi som kommunfullmäktige beslutat
om.
Forts
Förslag till svar på inkomna skrivelser/framställningar
Kommunledningsförvaltningen lämnar nedanstående synpunkter och
förslag till beslut på inkomna skrivelser/framställningar från
respektive nämnd.
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Handikappnämnden
Förutsättningarna för nämndens verksamhet och dess omfattning
och kvalitet bedöms inte vara av sådan karaktär att en kvarvarande
avvikelse om – 2 mnkr, enligt kommunledningsförvaltningens
uppfattning, skulle utgöra skäl för kommunstyrelsen att vare sig
tillskjuta ytterligare resurser eller föreslå kommunfullmäktige att
justera nämndens uppdrag och/eller mål.
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att socialnämndens
prognostiserade negativa avvikelse inom individ- och
familjeomsorgen måste hanteras av nämnden i ett mer varaktigt
perspektiv. Mot bakgrund av att nämnden fortsätter sitt arbete med
de av dåvarande förvaltningschefen framlagda förslagen till åtgärder
anser Kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen bör
avvakta resultatet av nämndens eget arbete innan styrelsen drar
några slutsatser av ordförandes och vice ordförandes skrivelse.
Äldrenämnden
Äldrenämnden har påtalat att nämnden inte kan genomföra sitt
uppdrag inom den givna ekonomiska ramen. Nämndens påtalande
måste uppfattas avse enbart 2013 då nämnden senast vid
sammanträde 2013-05-22 behandlade förslag om förändringar av
mer strukturell karaktär i syfte att nedbringa kostnadsläget. Av
nämndens handlingar framgår dock att de åtgärder om 18 mnkr på
årsbasis som nämnden just nu hanterar måste kompletteras med att
den i gällande plan upptagna ramminskningen med 10 mnkr mellan
2013 och 2014 återtas för att nämndens förutsättningar ska anses
vara realistiska.
Kommunledningsförvaltningen uppfattar att äldrenämnden inte i alla
avseenden har avslutat sin hantering av de förslag som förelåg vid
sammanträdet 22 maj. Det måste ändå konstateras att även
äldrenämnden, i likhet med Handikappnämnden och Socialnämnden,
aktivt arbetar för att på ett varaktigt sätt åtgärda de obalanser som
råder.
Intill dess att äldrenämnden slutligen fattar beslut om åtgärder som
påverkar resursförbrukning, tillsammans med de åtgärder som
förvaltningschefen för sin egen del beslutat att vidta (jfr nedan), anser
Kommunledningsförvaltningen att det inte finns skäl ändra nämndens
uppdrag.
Vad avser äldrenämndens påtalande om behovet av erhålla
stimulansmedlen hänvisar Kommunledningsförvaltningen till sitt
tidigare framlagda förslag att avslå nämndens framställan. Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen har inte ändrat uppfattning i det
ärendet, då det inte föreligger några resultatmässiga förutsättningar
att tillskjuta ytterligare resurser, i vart fall inte om inte beslutet åtföljs
av beslut om hur tillskottet i så fall ska finansieras.
Äldrenämndens sista påtalande, det om kvarvarande hyreskostnader
för avvecklade bostäder i särskilt boende i Kungsmarken, föreslås bli
hänfört till Kommunledningsförvaltningen för utredning och
bedömning.
Tekniska nämnden
Begäran om sänkt resultatkrav kopplat till VA-verksamheten liksom
begäran om utökad ram kopplat till framtagandet av cykelstrategi
föreslås båda bli hänskjutna till den pågående budgetberedning för
2014 – 2018 då det för närvarande inte finns ekonomiskt utrymme för
justeringar som påverkar kommunens resultat 2013.
Kommunledningsförvaltningens bedömning över det ekonomiska
läget 2013
Kommunledningsförvaltningen bedömer, baserat på den för
kommunen sammantagna prognosen, att risken för ett negativt
resultat vid årets slut är påtaglig. Kommunledningsförvaltningens
bedömning nu är således i grunden inte annorlunda än den som
framfördes efter februarirapporten. En bidragande faktor till att
bedömningen kvarstår är de prognostiserade negativa avvikelserna
för äldrenämnden och socialnämnden. Därtill konstaterar
förvaltningen att skatte- och statsbidragsintäkterna fortsätter att vara
lägre än vad som budgeterats trots att en viss förbättring har skett
sedan förra prognosen.
Kommunledningsförvaltningen uppfattar att nämndernas arbete
främst är inriktat på att undanröja riskerna för fortsatta negativa
avvikelser under kommande år – det vill säga – förutsättningarna att
nå påtagliga effekter under innevarande år måste anses vara mindre.
Kommunledningsförvaltningen håller det därför inte för sannolikt att
social- respektive äldrenämnden kommer att kunna vidta sådana
kostnadsminskande åtgärder under 2013 som helt raderar ut de nu
prognostiserade avvikelserna innevarande år. Oaktat detta, och att
nämnderna fortsätter ett aktivt arbete med förslag till åtgärder, är det
kommunledningsförvaltningens uppfattning att kommunstyrelsen
ändå måste understryka för nämnderna deras uppgift att vidta
åtgärder som bidrar till att respektive nämnds ekonomi ska vara i
balans.
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Förvaltningscheferna för äldreförvaltningen respektive
handikappförvaltningen har i samband med föredragningar inför
budgetberedningen ställt i utsikt att åtgärder, baserat på
tjänstemannabeslut, kommer att vidtas och som kommer att ge effekt
under 2013. I prognosen för handikappnämnden har värdet av dessa
åtgärder vägts in som därmed sänkts från – 9 till – 2 mnkr. Den
förväntade effekten av de åtgärder som förvaltningschefen för
äldreförvaltningen avser att vidta/har vidtagit har inte vägts in i
äldrenämndens prognos, men uppgår till 7 mnkr under 2013.
Inom socialnämndens verksamhet har dåvarande
förvaltningschefens framlagda förslag till åtgärder för att minska den
negativa avvikelsen mot budget hanterats av socialnämnden, men
inte i det här skedet lett fram till något beslut. Av förvaltningschefens
föredragning vid budgetberedningen framgick att om beslut togs i
närtid så kunde en ekonomisk effekt om ca 4 mnkr förväntas under
2013.
Ovanstående kan sammanfattas i att det negativa resultat som
redovisas i prognosen analysmässigt skulle kunna minskas med 7
mnkr relaterat till förvaltningschefens för äldreförvaltningen åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen vill dock framhålla att det finns en risk
i att i prognosen räkna in effekter av ännu inte verkställda åtgärder.
Med tanke på den pågående processen inom socialnämnden vågar
Kommunledningsförvaltningen i det här skedet inte ta med någon
sänkt kostnadsnivå i den fortsatta analysen.
För handikappnämnden finns i dagsläget, oaktat förslaget ovan till
svar på nämndens skrivelser, inte heller något som talar för en annan
värdering i analysen än den nu avlämnade prognosen om – 2 mnkr.
Sammantaget leder detta i ett första steg fram till att ett korrigerat
negativt resultat om ca 35 mnkr bör ligga till grund för beslut om
åtgärder i syfte undvika, alternativt minska, ett totalt sett negativt
resultat 2013.
Kommunledningsförvaltningen har tidigare under våren, på uppdrag
av budgetberedningen och med ledning av bedömda och för
budgetberedningen redovisade åtgärder inom andra nämndområden
än social-, äldre- respektive handikappnämnderna, presenterat
förslag om fördelning av kostnadsminskande nivåer till ett värde om
totalt 8 mnkr under 2013. Oaktat kommunstyrelsens beslut om att
återremittera kommunledningsförvaltningens förslag, har
förvaltningen inte anledning att omvärdera sitt förslag. Tidigare
lämnat förslag kvarstår därmed.
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Ett förverkligande av ovanstående 7 + 8 mnkr under 2013 skulle
således analysmässigt minska det prognostiserade negativa
resultatet från - 43 till - 28 mnkr.
För att ytterligare minska risken för ett negativt resultat föreslås nu att
kommundirektören får i uppdrag att omgående redovisa ytterligare
möjligheter till åtgärder/beslut som minskar risken för ett negativt
resultat totalt sett för kommunen. I den mån kommundirektören ges
ett uppdrag bör det ingå i uppdragets förutsättningar att även belysa
möjligheterna till att öka kommunens resultatpåverkande intäkter,
t.ex. i form av utdelning från moderbolagskoncernen.
Baserat på den bedömning som gjordes grundat på prognosen efter
februari månad beslutade kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen ”att i budget- och planarbetet för 2014 – 2016,
såsom ett återställande av en prognostiserat negativ förändring av
Eget kapital, väga in ett negativt resultat om - 34 mnkr hänförligt till
verksamhetsåret 2013”. Kommunledningsförvaltningens uppfattning
är det inte finns anledning att ändra på det uppdraget. I den mån
resultatutvecklingen framöver de facto kan konstateras bli bättre än
de förutsättningar som nu kan förutses kommer också behovet av ett
återställande att minska, kanske i bästa fall att helt utgå.
Förutom de direkta effekter som nu redovisade kostnadslägen får på
2013 års resultat bedömer Kommunledningsförvaltningen att det
även kan komma att få inverkan på kommande års resultatbilder.
Sådana konsekvenser kommer att hanteras i den fortsatta budgetoch planprocessen.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat vid sammanträde den 4
juni 2013, § 139
1. att uppdra åt kommundirektören att klarlägga förhållandena
avseende interna hyresförhållanden,
2. att intill dess Socialnämnden slutligt tagit ställning till
socialförvaltningens förslag till kostnadsminskande åtgärder avvakta
med ställningstagande gällande skrivelse från ordförande och vice
ordförande i Socialnämnden,
3. att intill dess Äldrenämnden slutligt tagit ställning till de förslag till
kostnadsreducerande åtgärder som äldrenämnden behandlade vid
sammanträde 22 maj avvakta med ställningstagande gällande
skrivelse från äldrenämnden,
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
4. att uppdra till kommundirektören att omgående redovisa ytterligare
möjligheter till åtgärder/beslut som minskar risken för ett negativt
resultat totalt sett för kommunen 2013,
5. att för samtliga nämnder erinra om ansvaret för att verksamheten
ska rymmas inom anvisade ekonomiska ramar,
6. att för egen del godkänna upprättad delårsrapport efter första
tertialet 2013, samt
7. att överlämna delårsrapport efter första tertialet 2013 till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 140,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
8. att avslå Handikappnämndens framställan om utökad budgetram
med 2 mnkr 2013,
9. att avslå Tekniska nämndens framställan om förändrat
resultatkrav 2013 för VA-verksamheten,
10. att avslå Tekniska nämndens framställan om utökad budgetram
med 200 tkr 2013,
11. att samtliga ärenden enligt att-satserna 8 -10 hänskjuts till
pågående budgetberedning, samt
12. att godkänna upprättad delårsrapport.
Yrkande
Patrik Hansson (S) meddelar att den socialdemokratiska gruppen
inte deltar i beslutet avseende att avslå Handikappnämndens
framställan om utökad budgetram med 2 mnkr 2013.
Camilla Brunsberg (M) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Hermansson (C), Anna Ekström (FP), Mats Lindbom (C),
Chatarina Holmberg (S), Björn Gustavsson (MP), Peter Johansson
(S), Eva Strömqvist (S), Elina Gustafsson (S), Jan Lennartsson (M),
Fredrik Wallin (S), Magnus Johansson (S) och Jan-Olof Peterson
(FP) yttrar sig.
Forts
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§ 87 forts
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Åsa Gyberg Karlsson (V) meddelar att vänsterpartiet inte deltar i
dagens beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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§ 88
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
På uppdrag av kommunstyrelsens budgetberedning beslut
(2013-04-26) presenterar Kommunledningsförvaltningen i denna PM
förslag till beloppsmässiga ramreduceringar under 2013. Syftet med
ramreduceringarna är att nämnderna/förvaltningarna i motsvarande
grad ska vidta åtgärder som på nettobasis minskar verksamhetens
kostnader innevarande år så att ett sammantaget negativt resultat
2013 för kommunen motverkas.
Efter februari månad i år redovisade handikappnämnden, idrotts- och
fritidsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden prognostiserade
negativa avvikelser mot budget. Det sammantagna värdet av dessa
fyra nämnders befarade negativa avvikelser uppgick då till 44,7
mnkr. Av februarirapporten framgick vidare en beräknad negativ
avvikelse mot budget avseende skatter och statsbidrag om ca 34
mnkr. Dessa två huvudsakliga avvikelser balanserades till viss del av
en positiv avvikelse om ca 22 mnkr totalt sett inom
kommunstyrelsens ansvarsområde. Avvikelsen inom
kommunstyrelsens ansvarsområde hänförs främst till återbetalning
av obeskattade reserver från Blekingetrafiken samt sänkt ägarbidrag
till kollektivtrafiken 2013 med anledning av försenad trafikstart mellan
Karlskrona och Emmaboda. Inom kommunstyrelsens två
förvaltningar, Kommunledningsförvaltningen och
serviceförvaltningen, finns pågående kostnadsminskande projekt
som inte kommer att ge beräknad effekt under 2013 i förhållande till
budgeterad nivå.
Det sammantagna prognostiserade negativa resultatet för
kommunen i februarirapporten uppgick till 53 mnkr
Vid behandlingen av februarirapporten förutsatte kommunstyrelsen
att handikappnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden vidtar sådana åtgärder som eliminerar risken för
negativa avvikelser mot budget 2013.
Forts
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Vad avser den prognostiserade negativa avvikelsen inom skatter och
statsbidrag föreslog kommunstyrelsen fullmäktige besluta hantera
det som ett beräknat negativt resultat i 2013 års verksamhet, och att i
arbetet med budget och plan för åren 2014 – 2016 räkna in den
delen som ett återställande av en negativ förändring av Eget Kapital.
Kommunfullmäktige beslutade sedermera enligt kommunstyrelsens
förslag.
Information som nu (slutet av april) finns tillgänglig indikerar att de
negativa avvikelserna mot budget för ovanstående nämnder (förutom
idrotts och fritidsnämnden) bedöms kvarstå, och i ett par fall även
öka. I avvaktan på att nämnderna eventuellt rapporterar något annat
efter första tertialet finns således inget som talar för att nämndernas
negativa avvikelser helt eller delvist kommer att elimineras. För
skatter och statsbidrag bedöms prognosen, baserat på SKL´s
bedömningar efter regeringens vårproposition, endast förbättras
marginellt. Därtill ska fogas den enligt SKL beslutade förändringen av
den s.k. RIPS-räntan vilket påverkar beräkningen av
pensionsskuldens förändring, vilket i sin tur leder till en ökad kostnad
under 2013 med ca 10 mnkr.
Den sammantagna negativa avvikelsen mot budget för
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden bedöms nu,
baserat på underhandsinformation, uppgå till ca 51 mnkr, den
positiva avvikelsen inom Kommunstyrelsen på 22,7 förväntas kvarstå
samtidigt som den finansiella sidan försämrats med netto 8 mnkr.
Sammantaget ger detta ett överslagsmässigt bedömt negativt
resultat om totalt 68 mnkr.
Med utgångspunkt i budgetberedningens beslut enligt ovan lägger
Kommunledningsförvaltningen nu förslag till nivåer på
kostnadsreducerande åtgärder 2013. Förslaget syftar till att motverka
ett negativt resultat för 2013, men också, vilket är minst lika
väsentligt, att begränsa en negativ inverkan på de kommande årens
ekonomiska förutsättningar.
Uppdraget för de tre nämnderna med stora prognostiserade negativa
avvikelser kvarstår sedan tidigare, oaktat att avvikelsen
sammantaget nu bedöms öka – det är otvetydigt dessa nämnders
ansvar att bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som
kommunfullmäktige anvisat.
Forts
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Uppdraget är därmed även fortsättningsvis tydligt för de berörda
nämnderna – de har att vidta åtgärder som motverkar en negativ
avvikelse mot budget. Alternativet för dessa nämnder är att till
kommunfullmäktige anmäla att de inte kan fullfölja sitt uppdrag enligt
den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för verksamheten.
Under den givna förutsättningen att någon negativ avvikelse mot
budget 2013 inte uppstår för handikappnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden kvarstår ett bedömt negativt resultat om drygt 16
mnkr för kommunen som helhet.
Under budgetberedningens arbete kan
Kommunledningsförvaltningen, för närvarande, konstatera att det
föreligger behov av antingen kostnadsminskande eller
inkomstökande (eller en kombination av) åtgärder från och med
2014, dels för att i ett första skede nå en budget i balans, dels i ett
senare skede för att kunna upparbeta ett över tiden stabilt positivt
resultat.
Som ett led i arbetet med nästa års budget har kommundirektören
under senvintern gett förvaltningscheferna i uppdrag att redovisa
vilken verksamhet som kan bedrivas med reducerade ekonomiska
ramar. De nivåer som i det uppdraget definierades för respektive
förvaltning tog sin utgångspunkt i den totala nivå som bedömdes som
en miniminivå på kostnadsminskande åtgärder för att från och med
2014 nå ett nollresultat i ordinarie verksamhet. I den bedömningen
hade vid det tillfället inte vägts in ett återställande av 2013 års
befarade negativa avvikelse inom skatter och statsbidrag.
Förvaltningscheferna har för budgetberedningen redovisat vilka
tänkbara effekter som de i uppdraget angivna ekonomiska
förutsättningar skulle kunna ha för respektive verksamhet.
Budgetberedningen har tagit del av redovisningarna, men inte på
något sätt tagit ställning till eller värderat det som framfördes.
Kommunledningsförvaltningens förslag till nivåer på
kostnadsreducerande åtgärder under 2013 baseras på den
fördelning som låg till grund för kommundirektörens uppdrag. För
2013 förväntas, som ett genomsnitt, ca 25 procent av det angivna
årsvärdet falla ut som kostnadsminskande effekt vilket motsvarar 8
mnkr. Förslaget berör i det här läget alla nämnder utom
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden, som i stället
har att hantera sina respektive befarade negativa avvikelser. Forts
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Med de åtgärdsnivåer som förvaltningen nu föreslår minskar därmed,
under bl.a. den givna förutsättningen att nämnderna når sin
budgetnivå, det kvarvarande negativa resultatet kalkylmässigt till 8,3
mnkr.
Ovanstående leder fram till att behovet av att återställa ett negativt
resultat 2013 i budget för 2014 – 2014 begränsas till 8,3 mnkr. I en
mer allmänt hållen riskbedömning över förutsättningen att det
negativa resultatet de facto kan begränsas till 8,3 mnkr torde den
största osäkerhetsfaktorn återfinnas hos de tre förstnämnda
nämnderna.
Under april månad fattade årstämman för Kommuninvest beslut om
att ge återbäring till medlemmarna även under 2013.
För närvarande saknas kunskap om vilket belopp som Karlskrona
kommun kommer att erhålla. När återbäringen erhålls kommer den, i
likhet med hanteringen förra året, att resultatföras och skulle i så fall
kalkylmässigt kunna möta det kvarvarande negativa resultatet om 8,3
mnkr.
Baserat på ovanstående föreslår Kommunledningsförvaltningen, som
svar på budgetberedningens uppdrag, att de ekonomiska ramarna
2013 reduceras med belopp enligt tabell 1 nedan per berörd
nämnd/förvaltning. Värdena har, som framgår ovan, sin grund i ett
behov av kostnadsminskningar även kommande år, och de
helårsvärden som varje nämnd/förvaltning bör inrikta sina åtgärder
mot framgår också av tabell 1. Därmed inte sagt att det för
kommande budget och plan blir exakt den inbördes fördelning som
här återges, men det finns inget som just nu talar för att den totala
nivån skulle komma att minska. På vilket sätt som kommande års
verksamheter ska finansieras kommer att slutligen att hanteras i den
förlängda budgetberedning som
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige förutsätts besluta om.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige inte ska ange mer än till vilken nivå som åtgärder
måste vidtas inom respektive nämnd. Att definiera och med
utgångspunkt i verksamheten värdera innehållet i de åtgärder som
krävs är en del i nämndernas verksamhetsansvar. Däremot anser
förvaltningen att respektive nämnd i delårsrapporten efter andra
tertialet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits, alternativt avses
att bli vidtagna, samt att också i prognosen styrka att angiven nivå
uppnås.
Forts

18 juni 2013

35

§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Kommunledningsförvaltningen förutsätter att de åtgärder som blir
aktuella inom respektive nämnd hanteras inom ramen för samverkan,
alternativt förhandlas i enlighet med MBL § 11.
Ramreduceringen enligt upprättad tabell kommer att hanteras så att
budgetramen för respektive nämnd minskas, och att den totala
ramminskningen tillförs kommunens budgeterade resultat, som
således ökar med 8,1 mnkr till 11,0 mnkr.
Under sammanträdet den 7 maj 2013 §§ 122 överlämnar
ekonomichefen en ny skrivelse med nedanstående att-satser.
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. att under förutsättning att ärendet behandlats i
kommunövergripande samverkan, minska budgetramarna 2013 för
respektive nämnd med belopp som framgår av upprättad tabell i
kommunledningsförvaltningens PM,
2. att uppdra till respektive nämnd att besluta om sådana
kostnadsminskande åtgärder i verksamheten som täcker in
respektive nämnds ramminskning 2013 enligt upprättad tabell, samt
3. att uppdra till respektive nämnd i upprättad tabell att senast i
delårsrapporten efter andra tertialet 2013 redovisa vilka åtgärder som
vidtagits, alternativt avses att bli vidtagna samt att också i prognosen
styrka att i tabell 1 angiven nivå uppnås
Därtill föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta
5. att med erinran om nämndernas ansvar att bedriva verksamheten
inom tilldelade ekonomiska ramar, avvakta rapport efter första
tertialet 2013 innan kommunstyrelsen tar ställning till hur eventuella
befarade underskott 2013 inom handikappnämnden, socialnämnden
och äldrenämnden ska hanteras
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2013, § 122 att ärendet
skulle återremitteras för att innan beslut fattas ta del av de
konsekvenser de föreslagna ramjusteringarna skulle innebära för
respektive nämnd och i förlängningen de medborgare och
medarbetare som berörs av respektive nämnds beslutsområde, samt
innan beslut fattas ta del av fler alternativ om hur den uppkomna
situationen skulle kunna hanteras.
Forts
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 151,
beslutat för egen del
1. att uppdra åt kulturnämnden och Idrott- och fritidsnämnden att
konsekvensbeskriva effekterna av ramminskningarna för 2013, för
verksamheten samt för nämndens mål till kommunfullmäktiges
sammanträde i juni. Om nämndens mål påverkas skall
nämnden/nämnderna lämna förslag till Kommunfullmäktige på
reviderade mål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
2. att under förutsättning att ärendet behandlats i
kommunövergripande samverkan, minska budgetramarna för 2013
för respektive nämnd med följande belopp: Idrott- och fritidsnämnden
med -0.5, Kulturnämnden med -0.3, Miljö- och byggnadsnämnden
med -0.1, Tekniska nämnden med -2.5,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen med -0.5,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen med -0.5.
3. att uppdra till respektive nämnd att besluta om sådana
kostnadsminskande åtgärder i verksamheten som täcker in
respektive nämnds ramminskning 2013 enligt följande belopp: Idrottoch fritidsnämnden med -0.5, Kulturnämnden med -0.3, Miljö- och
byggnadsnämnden med -0.1, Tekniska nämnden med -2.5,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen med -0.5,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen med -0.5.
4. att uppdra till Idrott- och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Miljöoch byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen,
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen att senast i
delårsrapporten efter andra tertialet 2013 redovisa vilka åtgärder som
vidtagits, alternativt avses bli vidtagna samt att också i prognosen
styrka att ramminskningar enligt ovan angivna nivå uppnås.
Vid dagens sammanträde överlämnas Idrotts- och fritidsnämndens
beslut från sammanträdet den 3 juni 2013, § 34, samt
Kulturnämndens beslut från sammanträdet den 5 juni 2013, § 34
Camilla Brunsberg (M), Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Jonas Sandström (S), Björn Gustavsson (MP), Stefan Lundin (FP),
Billy Åkerström ( KD) och Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
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§ 88 forts
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
Patrik Hansson (S) meddelar att socialdemokratiska gruppen inte
deltar i dagens beslut.
Åsa Gyberg Karlsson (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i
dagens beslut.
Christopher Larsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte
deltar i dagens beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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§ 89
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I samband med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation
från samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a.
redovisning av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna
har, i förekommande fall, redovisat sin syn på en eventuell
resultatreglering, och på en eventuell överföring av kvarvarande
investeringsmedel från föregående år.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:





Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över till
nästkommande år nämnd för nämnd.
Överföring av överskott förutsätter att de verksamhetsmässiga
målen för prestation och kvalitet m.m. är uppfyllda fullt ut.
Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning,
medges om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl.
Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen
och beslutas av kommunfullmäktige.

En grundförutsättning för att en resultatöverföring ska kunna fungera
fullt ut är att kommunen årligen har ett sådan beräknat överskott så
möjligheten finns att kunna i anspråkta ett positivt resultat året efter.
Därutöver fordras att nämnderna har en budgetdisciplin samtidigt
som de finansiella posterna står sig, vilket möjliggör att kommunen
kan räkna med att kunna ianspråkta ett budgeterat resultat för
hantering av resultatreglering.
I årets redogörelse är det ingen av de nämnder som under 2012
redovisade ett positivt resultat som har uppfyllt kriterierna för att
kunna få med sig resultatet till 2013.
Forts
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§ 89
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Samtidigt är situationen sådan att de nämnder som under 2012
bedrev sin verksamhet med underskott sannolikt redan sitter i en
sådan situation att de inte skulle kunna klara att återställa
föregående års resultat.
I den gällande budgeten för 2013 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket innebär att en eventuell
reglering skulle få direkt påverkan på kommunens budgeterade
resultat för 2013. För 2013 uppgår det budgeterade resultatet till +
2,9 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen förslag redovisas i uppräddad tabell,
vilket innebär att inga över- eller underskott inom driftbudgeten
överförs till 2013.
Tekniska nämnden exkl sin VA-verksamhet har för 2012 ett negativt
resultat om ca 22,9 mnkr varav ca 15 mnkr avser extra satsning på
undrehåll.
Sammanställningen baseras på de upprättade bokslutsunderlag som
nämnderna lämnat samt den genomförda bokslutsberedningen.
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering,
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat.
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige
som ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna på
stämman.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de förs över
enligt de av nämnderna redovisade förslagen, vilket totalt uppgår till
76,974 mnkr.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men ej
slutförda investeringsprojekt och är helt enligt nämndernas egen
redovisning.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2012 om 22,1 mnkr till år 2013, vilket beslutats av Moderbolaget.
Nämnder och styrelsers eventuella framställan i samband med
hantering av bokslut 2012 är härmed till fullo besvarade. Forts
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§ 89
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 23 maj 2013,
§ 70 att ärendet skulle utgår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 150,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2012, samt
2. att godkänna förslag avseende överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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§ 90
Köpeavtal för Karlskrona 6:75 för etablering av Jula m.fl. inom
f.d. stadsträdgården i Vedeby
Affärskedjan Jula har haft en markanvisning i Karlskrona 6:75 för att
under en tid sondera marknaden i Karlskrona för att etablera ett
Jula-varuhus här.
De har kommit nu så långt i sin planering och tagit ett beslut att
etablera i Karlskrona så de vill köpa fastigheten.
Köpeavtal har med anledning härav upprättats for en överlåtelse av
Karlskrona 6:75.
Jula är ett helägt familjeföretag med huvudkontor i Skara. Julas
sortiment består av produkter till villa/fritidshusägare, hemmafixare,
lantbrukare och hantverkare. Genom sitt fastighetsbolag
G&K Blanks Fastigheter AB bygger, äger och förvaltar de sina
fastigheter samt hyr ut lokaler för sametablering med andra
butiker/varuhus i anslutning till det egna varuhuset, vilket så blir fallet
här.
Karlskrona 6:75 är beläget söder om Biltematomten och i
korsningen Infartsleden-Lyckebyvägen.
Tomten är på ca 20 000 m2 och medger en byggrätt på upp till
8 000 m2
Köpeskillingen är föreslagen till 8 200 000:- kronor.
Rivning och borttransport av kvarvarande byggnader svarar bolaget
for. Det lossprängda berg som ligger på fastigheten ingår i
överlåtelsen. Berget kommer att krossas och användas till
markberedningen.
När Biltema etablerade byggde de ut den gemensamma
infartsvägen och rev en del byggnader
bl. a. kontorshus och växthus å Karlskrona 6:75 för att möjliggöra
byggandet av infarten. En skälig kostnadsfördelning mellan de båda
fastigheterna är hälften-hälften och bolaget kommer därför att
ersätta Biltema med 1,1 miljoner.
Forts
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§ 90 forts
Köpeavtal för Karlskrona 6:75 för etablering av Jula m.fl. inom
f.d. stadsträdgården i Vedeby
Bolaget planerar för att börja byggnationen snarast möjligt med sikte
på att öppna till hösten nästa år.
Köpeavtalet är i övrigt av gängse innehåll. Köpeskillingarna från
de båda försäljningarna av mark, Biltema och nu Jula, inom
planområdet kommer att täcka kommunens kostnader för
infrastruktur, arkeologi, del i avfart, flytt av diverse verksamheter
m.m. som ett sedvanligt exploateringsobjekt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 147,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Karlskrona kommun
och G&K Blanks Fastigheter AB (org.nr 556297-3338) eller det
helägda dotterbolag G&K Blanks Fastigheter AB sätter i
sitt ställe, varigenom kommunen försäljer fastigheten Karlskrona
6:75 till bolaget för 8 200 000 kronor.
Camilla Brunsberg (M) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___

18 juni 2013
Kommunfullmäktige
Akten

43

KS.2013.234.107

§ 91
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret
2012
Elina Gustafsson (S), Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Emma Stjernlöf (M), Peter Johansson (S),
Ola Svensson (SD) och 1:e vice ordförande Magnus Larsson (C)
anmäler jäv.
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till
Karlskrona kommun med flera översänt de valda revisorernas
revisionsberättelse för år 2012 jämte upprättad årsredovisning för
samma år.
Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bland annat att
verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att de finansiella
målen är uppnådda och att regionen fortfarande har en ekonomi i
balans. Revisorerna ser det samtidigt som angeläget att
regionstyrelsen snarast fastställer verksamhetsmål för förbundet och
att en uppföljning av dessa också sker i årsredovisningen. Härutöver
pekar revisorerna på nytt på vissa kvarvarande brister i den interna
kontrollen, vilka avrapporterats i särskilda granskningsrapporter.
Revisorerna tillstyrker sedan att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet
även för år 2012 och att den upprättade årsredovisningen för år 2012
samtidigt också godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 juni 2013, § 141,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja regionstyrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år
2012, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2012
upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___

18 juni 2013
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§ 92
Ordförande sommarhälsning.
Ordförande Peter Glimvall (M) tackar och önskar ledamöter,
tjänstemän, journalister och tjänstemän en trevlig sommar.
2:e vice ordförande Rikard Jönsson (S) önskar ordförande en trevlig
sommar och tackar för ett gott samarbete.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 19
september 2013.
§ 93 Information om Projektet Hållbar jämställdhet.
§ 94 Muntlig frågestund
§ 95 Svar på medborgarförslag om att sammanbinda f.d. Oljehamnen, Hattholmen
samt Östra Hamngatan med en gång- och cykelbro likt ett segelfartyg.
§ 96 Svar på medborgarförslag om att det i kommunens ordningsföreskrifter införs
ytterligare en begränsning av tillstånd att anordna fyrverkeri.
§ 97 Svar på medborgarförslag om att skydda områden som naturreservat och
samla dem under namnet Karlskrona eklandskap.
§ 98 Svar på medborgarförslag om att använda järnvägstunneln genom Trossö
som cykelväg.
§ 99 Svar på medborgarförslag om att järnvägstunneln under stortorget görs om till
Sveriges längsta parkeringshus.
§ 100 Svar på medborgarförslag om att minska olycksriskerna vid utfarten från
köpcentrat Amiralen.
§ 101 Svar på medborgarförslag om att anlägga en genomskinlig barriär längs gångoch cykelvägen i oljehamnsområdet.
§ 102 Svar på medborgarförslag om lekpark i Backabo.
§ 103 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 104 Kommunala val
§ 105 Anmälningsärenden
§ 106 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 107 Revidering av konsortialavtal för kollektivtrafiken.
§ 108 Ansökan om utökad investeringsram för ombyggnad av Holmsjö skola.
§ 109 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 110 Förslag till hamnstrategi.
§ 111 Strategi för Verkö hamn- och industriområde.
§ 112 Miljöprogram för Karlskrona kommun.
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§ 113 Svar på motion om att bekämpa brottslighet och social dumpning – konkurrens
på lika villkor.
§ 114 Svar på motion om en välfärd fri från kommersiella intressen.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 19 september 2013 kl 13.00-16.50
Ajournering kl 16.30-16.35 §§ 113.

Beslutande

Ordförande

Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Möller (S) kl 13.00-15.30- §§ 93-108
Christina Mattisson (S) kl 14.35-16.50 §§ 103-114
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S) KL 13.00-16.10 §§ 93- del av §§
113
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.00 §§ 93-112
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
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Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP) 13.00-14.45 §§ 93-105
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ingela Abramsson (C)
Anders Persson (S)
Ingrid Trossmark (S)
John-Erik Danerklint (S)
Lotta Holgersson (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Bengt Fröberg (M)
Ann-Marie Branje (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C)
Daniel Jusinski (KD) kl 13.00-14.45 §§ 93-105
Billy Åkerström (KD) kl 14.45-16.50 §§ 106-114
Reine Svensson (V) kl 14.10-16.50 §§ 98-114
José Espinoza (MP) kl 14.45-16.50 §§ 106-114
Anders Ovander (M) kl 16.00-16.50 §§ 113-114

Närvarande ersättare

Anders Ovander (M) kl 16.00-16.50 §§ 93-112
Ronnie Nilsson (M) kl 13.40-16.50
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Jan Hagberg (M)
José Espinoza (MP)
Mikael Svensson (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-14.45 §§ 93-105

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emma Stjernlöf (M) och Eva-Marie Malmgren (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 27 september 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 93-114
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Emma Stjernlöf
Justeringsledamot ………………………………………………
Eva-Marie Malmgren
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 27 september 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 93
Information om Projektet Hållbar Jämställdhet.
Kommunalrådet Sofia Bothorp (MP) och projektledare Sandra
Bizzozero informerar om Projektet Hållbar Jämställdhet.
_______
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§ 94
Muntlig frågestund.
Ledamot Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till 1:e vice
ordförande i Barn- och ungdomsnämnden Nicklas Platow (M) om hur
det normkritiska arbetet ser ut i skolan.
Frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
_______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.282.312

§ 95
Svar på medborgarförslag om att sammanbinda f.d Oljehamnen,
hattholmen, samt Östra Hamngatan med en gång- och cykelbro
likt ett segelfartyg.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Mats Trulsson. Förslaget är att
sammanbinda f.d Oljehamnen, hattholmen, samt Östra Hamngatan
med en gång- och cykelbro likt ett segelfartyg.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 16 maj 2013, § 129 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget är
intressant. En bro skulle förutom att öka kopplingen mellan Trossö
och hattholmen även öka kopplingen mellan Trossö och
Pantarholmen via kv Muddret. En utveckling av områdena kv Mudret
och Hattholmen föreslås i kommunens översiktsplan från 2010. En
gång- och cykelbro finns med i kommunens planering och
detaljutformas i samband med planeringen för Hattholmen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 177, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2012.193.003

§ 96
Svar på medborgarförslag om att det i kommunens
ordningsföreskrifter införs ytterligare en begränsning av
tillstånd att anordna fyrverkeri.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
maj 2012 § 72 av Annika Lindahl, Tony Svensson och Ulf Bjerén.
Förslaget är att kommunen i de lokala ordningsföreskrifterna inför en
begränsning att anordna fyrverkerier kring Borgmästarefjärden. I
kommunens ordningsföreskrifter finns idag ett förbud att använda
pyrotekniska varor kring lasarettet men förslagsställarna anser att
fyrverkerier bör förbjudas också vid området kring Borgmästarfjärden
under perioden 1 april till 31 juli. I förslaget anges att många
fågelarter häckar i området och att det inte kan uteslutas att
fyrverkerierna inverkar menligt på fåglarnas reproduktion.
Kommunledningsförvaltningen har den 5 augusti 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver enligt
ordningslagen krävs under vissa omständigheter tillstånd av
polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor. Polismyndigheten råder över tillståndsplikten för användningen av
pyrotekniska varor och gör inom ramen för tillståndsprövningen en
bedömning av risken för skada på eller olägenhet för person eller
egendom.
Kommunen har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter om
användningen av pyrotekniska varor. Rätten att reglera är begränsad
– som en allmän begränsning gäller att föreskrifterna inte får lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare gäller att syftet med de
lokala föreskrifterna, enligt ordningslagen, ska vara att förhindra att
människors hälsa eller egendom skadas. Lagens förarbeten anger
att förbud endast i undantagsfall bör förekomma och nämner som
exempel förbud kring sjukhus och andra vårdinrättningar, vilket idag
återfinns i Karlskrona kommuns ordningsföreskrifter.
Kommunledningsförvaltningen har all förståelse för att det finns både
människor och djur som lider av fyrverkerier. Forts
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§ 96 forts
Svar på medborgarförslag om att det i kommunens
ordningsföreskrifter införs ytterligare en begränsning av
tillstånd att anordna fyrverkeri.
Möjligheten att meddela förbud mot användning av fyrverkerier i
lokala ordningsföreskrifter är mycket begränsad. För att ett
totalförbud ska kunna meddelas ska det avse särskilt känsliga platser
och då med syfte att förebygga skada för människors hälsa och
egendom.
En prövning i varje enskilt fall av risken för skada och olägenhet som
ett fyrverkeri kan innebära, görs inom ramen för polismyndighetens
tillståndsgivning.
Mot denna bakgrund bedömer kommunledningsledningsförvaltningen
att förslaget inte föranleder några ändringar i kommunens
ordningsföreskrifter. Vi vill i samband med vårt svar också be om
ursäkt för den sena hanteringen.
Förslagsställaren Ulf Bjerén informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 178, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

KS.2012.130.265

§ 97
Svar på medborgarförslag om att skydda områden som
naturreservat och samla dem under namnet Karlskrona
eklandskap.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
mars 2012 § 35 av Mats Olsson. Förslaget är skydda ett antal
områden som naturreservat och samla de under namnet Karlskrona
eklandskap, enligt det förslag som finns i Översiktsplan 2030.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 16 maj 2013, § 128 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att arbetet är
omfattande och kommer att ta relativt lång tid för genomförande i sin
helhet. För närvarande arbetar vi med två områden,
Lorentsberg/Skönstavik samt Slottsbackarna, som beräknas vara
klara under 2013–2014.
Utöver arbetet med det formella skyddet så pågår framtagandet av
en beskrivning av de ingående kärnområdena i den ekologiska
ryggraden för Karlskrona tätort, de områden som uppräknas i
medborgarförslaget.
Detta arbete görs för att medvetandegöra beslutsfattare på
förvaltningar och nämnder om de värden som finns i tätortens
naturområden.
Förslagsställaren Mats Olsson informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 179, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Mats Lindbom (C) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2011.481.312

§ 98
Svar på om att använda järnvägstunneln genom Trossö som
cykelväg.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
oktober 2011 § 143 av Johan Ekman. Förslaget är att använda
järnvägstunneln genom Trossö som cykelväg.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 45 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att kostnaderna för att anlägga en
sådan gång- och cykelväg blir mycket höga främst beroende på att
den råa bergytan i tunneltaken måste kläs in i betong av
säkerhetsskäl (risk för nedfallande stenar). Även ramperna mot
Alamedan blir av tillgänglighetsskäl mycket kostsamma. Tveksamt
om de ens går att genomföra på grund av mycket stora ingrepp i
Amiralitets-parken.
Tekniska nämnden kan inte förorda förslaget mot bakgrund av
ovanstående. Förvaltningen vill samtidigt informera om att en
cykelstrategi utarbetas för Karlskrona kommun som skall vara klar
under 2013. I denna strategi föreslås förbättringar för de som har
södra Trossö som målpunkt. När föreslagna åtgärder i strategin kan
genomföras behandlas i kommande budgetarbeten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 179, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2011.525.315

§ 99
Svar på medborgarförslag om att järnvägstunneln under
stortorget görs om till Sveriges längsta parkeringshus.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
november 2011 § 166 av Ulf Widenfors. Förslaget är att
järnvägstunneln under stortorget görs om till Sveriges längsta
parkeringshus.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 44 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att det krävs omfattande
sprängningsarbeten till höga kostnader för att skapa tillräcklig volym
och yta för en parkeringsanläggning i anslutning till befintlig tunnel.
Med en sådan anläggning följer också stora kostnadsfördyringar när
man ska lösa:
 inklädning av den råa bergytan med betong,
 utrymningsvägar för att klara myndighetskrav vid brand eller
annan olycka,
 ventilation av anläggningen för att klara myndighetskrav, samt
 tillgänglighet och trygghetsfrågor.
Speciellt svår är frågan hur man skapar en inbjudande och trygg
miljö i en berganläggning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 181, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.148.512

§ 100
Svar på medborgarförslag om att minska olycksriskerna vid
utfarten från köpcentrat Amiralen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
april 2012 § 51 av Jörg Podhora. Förslaget är att en bergknalle
sprängs bort vid utfarten från köpcentrat Amiralen.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 42 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att bergknallen ligger på en fastighet
som ägs gemensamt av ICA-fastigheter och EFC Karlskrona Retail
AB.
Gällande siktkrav är uppfyllda vid utfartens anslutning mot
cirkulations-platsen på Verkövägen.
Tekniska förvaltningen delar dock förslagsställarens uppfattning att
platsen skulle tjäna på, både estetiskt och siktmässigt, om
bergknallen sprängdes bort. Detta har förvaltningen framfört till
markägaren. För något år sedan påbörjades sprängningsarbeten,
dock inte i den omfattning som förslagsställaren och tekniska
förvaltningen förordar. Tekniska förvaltningen rekommenderar även
fortsättningsvis fastighetsägaren att ta bort bergknallen.
Förslagsställaren Jörg Podhora informerar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 182, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.6.312

§ 101
Svar med medborgarförslag om att anlägga en genomskinlig
barriär längs gång- och cykelvägen i oljehamnsområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16
februari 2012 § 23 av Ingvar Carlsson. Förslaget är att ett
genomsiktligt bullerskydd anordnas utmed Infartsleden mellan
körbana och gång- och cykelbana på sträckan mellan Tallebryggan
och Blå Port.
Tekniska nämnden har den 28 maj 2013, § 43 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att de delar förslagsställarens
uppfattning att det är otrevligt att både gå och cykla utmed den aktuella
delen av Infartsleden på grund av buller och avgaser.
I planeringen för såväl Pottholmen som Hattholmen (f d Oljehamnen)
kommer förbättringar att föreslås för aktuell vägsträcka såsom
bullerskydd, fartsänkning samt omfördelning av körytor, vägrenar och
sidoområden.
Tekniska förvaltningen bedömer att en sådan omgestaltning av
infarten kommer att ge väsentligt förbättrad miljö och upplevelse för
alla trafikslag. Under våren 2013 öppnas Hattholmen upp så att
gående och cyklande kan ta sig fram längs områdets strandlinje.
Förslagsställarens ambition att åtgärder snarast bör vidtas får prövas
i kommande budgetarbeten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 183, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.398.332

§ 102
Svar på medborgarförslag om lekpark i Backabo.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2012 § 141 av Linda Andersson. Förslaget är att lekparken i
kvarteret Killingen rustas upp och att eventuellt en ny lekplats
anläggs på gräsplanen vid HS-huset.
Tekniska nämnden har den 17 juni 2013, § 52 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att det finns i dag 2 st lekplatser i
Backabo, dels den i kvarteret Killingen och dels en i området längst
upp på Backabovägen i naturområdet innanför kvarteren Bävern,
Illern och Minken.
Det finns ett politiskt beslut att lekplatserna ska minskas från 105 till
79 stycken i hela kommunen och att kvarvarande lekplatser skall
rustas upp. För Backabo är planen att ta bort lekplatsen i kvarteret
Killingen och att lekplatsen på Backabovägen rustas upp till
medelstor lekplats. Samtidigt bygger vi just nu en stor
områdeslekplats i Mariedal som även har Backabo som
upptagningsområde.
Tidplan för åtgärderna i Backabo är ännu inte fastställd och beror på
när investeringsmedel anslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 184, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar att ärendet återremitteras för att göra en
tidsplan där Backabo prioriteras.
Christopher Larsson (SD) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 102 forts
Svar på medborgarförslag om lekpark i Backabo.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras, kommunfullmäktige besluta att ärende ska avgöras i
dag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
att ärendet ska avgöras i dag röstar ja, den som vill biträda Jonas
Sandströms återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 33 nej-röster och 3
frånvarande att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 103
Avsägelser av kommunala uppdrag
Magnus Lindoffsson (S) har i en skrivelse daterad 25 juni 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Peter Bäckström (M) har i en skrivelse daterad 6 augusti 2013 avsagt
sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Filip Issal (FP) har i en skrivelse daterad 15 augusti 2013 avsagt sig
uppdraget som ersättare i AB Karlskronahems styrelsen.
Helena Cedfalck (M) har i en skrivelse daterad 3 september 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden.
Martin Hedenmo (S) har i en skrivelse daterad 10 september 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
Siv Carlsson (S) har i en skrivelse daterad 13 september 2013 avsagt
sig uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden.
Ola Svensson (SD) har i en skrivelse daterad 16 september 2013
avsagt sig uppdraget som ledamot i regionsstyrelsen Blekinge län.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2013.16.102

§ 104
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Äldrenämnden
Ersättare Lena Hjort (FP) efter avlidne Kenneth Mattsson.
Regionstyrelsen Region Blekinge
Ledamot Christopher Larsson (SD) efter Ola Svensson.
_____
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Akterna

KS.2012.466.041
KS. 2013.204.041
KS.2012.239.041
KS.2013.290.007
KS.2013.169.109
KS.2013.245.700
§ 105
Anmälningsärende.
a) Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 130626, § 49
budgetuppföljning maj 2013.
b) Protokollsutdrag socialnämnden 130624, § 62 budgetuppföljning
socialförvaltningen delårsbokslut maj 2013.
c) Äldreförvaltningen 130625, skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av
anslagen budget 2014.
d) Revisionen, granskning av Skärgårdstrafiken.
e) Tackbrev från Elsemarie Furuvall.
f) Socialstyrelsen, en nationell kartläggning om hemlöshet- bland utrikesfödda
personer utan permanent uppehållstillstånd.
g) Anmälan till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut inom LSS 9§ för
handikappnämnden.
h) Anmälan till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§
Socialtjänstlagen.
i) Anmälan till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ LSS för Socialnämnden.
Patrik Hansson (S) påtalar att det borde funnits svar med till dagens
sammanträde på äldreförvaltningens skrivelse daterad 130625 till
kommunfullmäktige med anledning av anslagen budget 2014. Patrik
Hansson tycker att det är en dålig ekonomisk styrning av femklövern,
antingen måste man skruva ner målsättningarna eller göra en
ombudgetering.
Camilla Brunsberg (M) svarar att skrivelsen hanteras i
budgetberedningen och i delårsbokslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningarna.
_____
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Akterna

KS.2013.288.030

§ 106
Inkommen motion och medborgarförslag.
Medborgarförslag om en julgran till advent vid infarten till Karlskrona,
av Agnetha Ohlsson.
Medborgarförslag utsmyckning kring gästhamnen, av Sara Ann
Eriksén.
Medborgarförslag om gratis parkeringsplatser vid gamla oljehamnen,
av Sven Magnus Andersson.
Medborgarförslag om hundrastplats på Rosenholm, av Ulf Peter
Kullring.
Medborgarförslag om luftkonditionering på Turistbyrån, av Roland
Bernt Hansson.
Medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe mellan Park Inn
och Skeppsbrokajen, av Marie Ottosson.
Medborgarförslag om utmålning av parkeringsplatser på Trossö, av
Marie Ottosson.
Medborgarförslag om att Karlskrona ska ha ett utegym, av Ola Johan
Hermansson.
Motion om minskning av antal ledamöter i kommunfullmäktige, av
Ola Svensson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
______
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Region Blekinge
KS.2011.399.107
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Landstinget Blekinge
Akten
§ 107
Revidering av konsortialavtal för kollektivtrafiken
Inför kollektivtrafiklagens ikraftträdande 1 januari 2012 träffade
förbundsmedlemmarna (länets kommuner och Landstinget Blekinge)
och Region Blekinge ett konsortialavtal avseende tillskapande och
drift av den regionala kollektivtrafikmyndigheten och
huvudmannaskapet för Blekingetrafiken AB. I konsortialavtalet
regleras förhållanden av vikt mellan förbundsmedlemmarna och
Region Blekinge för Region Blekinges roll som regional
kollektivtrafikmyndighet.
Regionstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 april 2013 att
anta förslag till reviderat konsortialavtal och skicka detta till samtliga
förbundsmedlemmar för antagande på respektive medlems
fullmäktigeförsamling. De föreslagna förändringarna i
konsortialavtalet är i huvudsak föranledda av Region Blekinges
beslut att ansvaret för kollektivtrafiken ska överföras till Region
Blekinges trafiknämnd och att avveckling ska ske av Blekingetrafiken
AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 166, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna regionstyrelsens förslag till konsortialavtal avseende
drift av kollektivtrafikmyndighet och huvudmannaskapet för länets
allmänna kollektivtrafik.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2011.399.107

§ 108
Utökat investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola
Kommunstyrelsen fattade den 27 november 2012, § 316, beslut om
investeringstillstånd m.m. för planerad ombyggnad av Holmsjö skola.
Investeringstillståndet avsåg då en volym motsvarande 15 miljoner
kronor, vilket samtidigt inrymdes inom den fastställda
investeringsramen för Fastighetsverksamhet för åren 2011 och 2012.
Efter nu slutförd slutprojektering och genomförd anbudsupphandling
kan konstateras, att den tidigare beslutade investeringsramen inte är
tillräcklig utan behöver utökas med 5 miljoner kronor till totalt 20
miljoner kronor. Den främsta anledningen till denna fördyring om
motsvarande 33 % uppges vara en allmänt höjd prisnivå på
byggarbetsmarknaden. Samtidigt kan också noteras att endast tre
olika anbud har inkommit gällande detta projekt. Tekniska nämnden
begär nu därför att tidigare investeringstillstånd utökas i motsvarande
grad.
Synpunkter och kommentarer
Finansiellt investeringsutrymme måste således nu skapas genom
omprioriteringar under åren 2013 eller främst 2014 för denna
fördyring om 5 mnkr. Fördyringen medför samtidigt tillkommande
drift- och lokalkostnader om 400 tkr/år för barn- och
ungdomsnämnden, vilka i nuläget inte bedöms kunna inrymmas inom
nämndens fastställda budgetramar för de närmaste två åren. Dessa
två frågeställningar bör därför hänskjutas till den nu pågående
budgetberedningen för åren 2014-2016 (2018).
Det är samtidigt angeläget att projektet inte förskjuts ytterligare på
framtiden – allra helst mot bakgrund av att den nybyggda Allhallen
kommer att tas i drift nu under hösten och då bl.a. inrymma skolans
idrottsundervisning. Till projektet hör också omfattande och
nödvändiga underhålls- och energibesparingsåtgärder (utöver
aktuella 20 mnkr), som på sikt kommer att ge lägre driftkostnader för
Holmsjöskolan.
Forts
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§ 108 forts
Utökat investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 166, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kommunstyrelsens tidigare beslut om
investeringstillstånd för Holmsjö skola till att gälla även tillkommande
fördyring om 5 miljoner kronor,
2. att finansieringen av den utökade investeringen om 5 miljoner
kronor hänskjuts till och prövas av pågående budgetberedning för
åren 2014 – 2016 (2018), samt
3. att eventuell utökning av barn- och ungdomsnämnens budgetram
till följd av tillkommande drift- och lokalkostnader på grund av
projektets fördyring också hänskjuts till denna budgetberedning för
prövning.
Börje Dovstad (FP), Ann-Louise Trulsson (- ), Patrik Hansson, Eva
Strömqvist (S), Ola Svensson (SD), Mats Lindbom (C), Chatarina
Holmberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunikationsavdelningen
Akten

KS.2013.312.103

§ 109
Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
För att förverkliga kommunens vision ”Karlskrona2030” behövs
kontinuerlig kommunikation med olika målgrupper.
Kommunikationskanalerna är många och det krävs både kunskap
och eftertanke för att nå fram med budskap och öppna för dialog. För
en stor servicegivare som Karlskrona kommun är det också viktigt att
kommunikationen sker på mottagarens villkor.
Kommunikationsprogrammet ska hjälpa kommunens samlade
verksamhet att nå fram till medborgare, brukare, kunder och
besökare i ett allt tuffare medielandskap. Genom att samordna
kommunikationen från kommunens olika verksamheter ka vi också
öka vår trovärdighet och stärka kommunens varumärke.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 168, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta kommunikationsprogrammet för kommunens samlade
verksamhet, samt
2. att kommunikationsprogrammet ska ersätta Karlskrona kommuns
informationspolicy 2005.733.103 och Policy för användning av
telefon, e-post, sociala medier och Internet 2010.409.005
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2012.306.550

§ 110
Förslag till hamnstrategi.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 17 juni 2013, § 50
hemställt att kommunfullmäktige godkänner förslag till hamnstrategi
för Karlskrona kommuns hela hamnverksamhet, samt
att texten under punkt 9.2 STRATEGI ändras till:
”Verka för att ge bästa möjliga förutsättning för att marinbasen
skall kvarstanna och utvecklas i Karlskrona kommun samt ha
fortsatt samråd med försvarsmakten för de planer och lov som berör
områden där den militära verksamheten kan påverkas av
byggnation.”
Tekniska nämnden behandlade ärendet om att bilda hamnbolag vid
sammanträdet 29 januari i år. Till ärendet bifogades ett förslag till
strategi för hamnverksamheten. Tekniska nämnden beslutade i
enlighet med förslaget.
Vid ärendets fortsatta hantering har framkommit önskemål om att
fördjupa den strategiska beskrivningen och kommunstyrelsens
allmänna utskott begärde den 26 mars i år att förvaltningschefen för
tekniska förvaltningen ska ” ta fram förslag till hamnstrategi för
Karlskrona kommuns hela hamnverksamhet”. Allmänna utskottet
beslutade att beslut om hamnstrategin och bildandet av hamnbolag
fattas samtidigt i kommunfullmäktige den 19 september 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 169, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till hamnstrategi för Karlskrona kommuns hela
hamnverksamhet.
Mats Lindbom (C), Tommy Olsson, (KD), Patrik Hansson (S) och
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingmarie Söderblom (MP) meddelar att Miljöpartiet inte deltar i
dagens beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Utveckling i Karlskrona AB
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2012.306.550

§ 111
Strategi Verkö hamn- och industriområde.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sitt sammanträde den 26
mars 2013 beslutat att uppdra åt kommundirektören att tillsammans
med Utveckling i Karlskrona AB och övriga aktörer ta fram en strategi
för Verkö hamn- och industriområde.
Strategin har tagits fram efter samråd med Stena Line, Karlskrona
Baltic Port AB, Roxtec, ABB High Voltage Cables (inga synpunkter),
Utveckling i Karlskrona AB, Kommunledningsförvaltningen och
tekniska förvaltningen.
Strategin ska vara ett planeringsverktyg för utvecklingen av Verkö
hamn-och industriområde.
Bakgrund
Verkö hamn- och industriområde har under en längre tid genomgått
en förändring från
oexploaterad mark till ett strategiskt område för hamn- och
industriändamål.
I norra delen av verksamhetsområdet genomför ABB High Voltage
Cables en omfattande utbyggnad samtidigt som man har förvärvat
fastigheten söder om Verkövägen ,f d Flextronics, och även köpt hela
Åkericentralens fastighet. I östra delen av Verkö har Roxtec utökat
sin verksamhet genom ytterligare förvärv.
Hamnen är av Sjöfartsverket utpekat som riksintresse, där
färjetrafiken till Polen är särskilt utpekad. Hamnen är i dagsläget
klassad som en TEN-T, Kategori A-hamn och ingår som en viktig nod
i såväl den Bottniska transportkorridoren som Baltic-Link korridoren
ner till Adriatiska havet via Polen. Med färdigställandet av
elektrifieringen av industrispåret ner till Verkö samt etableringen av
en kombiterminal norr om Verkövägen ges förutsättningar för en
utökad hantering av godstransporter över kaj.
Forts
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§ 111 forts
Strategi Verkö hamn- och industriområde
I Region Blekinges länsplan för regional transportinfrastruktur nämns
följande regionala mål som berör Karlskronas hamnverksamhet:
 Regionförstoring: Utveckla intelligenta transportlösningar som
förbättrar tillgängligheten och ökar förutsättningar för
regionförstoring
 Öresundsregionen och södra Östersjöregionen: Uppnå en
ökad integration genom förbättrad infrastruktur och förbättrade
kommunikationer.
 Hamnarnas roll: Utveckla stråkens anslutande målpunkter
(Hamnarna i Karlshamn och Karlskrona) till internationella
terminaler för effektiv och miljövänlig hantering av
transportslagsövergripande transporter
 Goda förbindelser: Goda förbindelser norrut samt genom
Blekinge för såväl transporter av gods som resenärer.
Inom Verkö hamn bedriver Stena Line rederiverksamhet till Gdynia i
Polen. Stena Line som är världens största färjerederi ser möjligheter
och efterfrågan på att inom ett antal år trafikera
Östersjöområdet med ytterligare färjelinjer från Karlskrona, för att
kunna möta efterfrågan på främst godstransporter.
Inom södra delen av verksamhetsområdet bedriver det av Karlskrona
kommun och Stena Line samägda bolaget Karlskrona Baltic Port
stuveriverksamhet.
Karlskrona kommun har återigen fått en förfrågan från Nord Stream
om att få arrendera mark i hamnen på Verkö, för upplag av gasrör till
gasledning i Östersjön under kommande byggperiod.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 170, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa strategin för Verkö hamn- och industriområde.
Yrkande
Tommy Olsson (KD) yttrar sig
Mats Lindbom (C), Chatarina Holmberg (S) och Camilla Brunsberg
(M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ingmarie Söderblom (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag
Forts
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§ 111 forts
Strategi Verkö hamn- och industriområde
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag
mot Ingmarie Söderboms avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslutar
att fastställa strategin för Verkö hamn- och industriområde.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunikationsavdelningen
Akten

KS.2011.588.400

§ 112
Miljöprogram för Karlskrona kommun.
Förslaget till miljöprogrammet har tagits fram i enlighet med tidigare
beslut i KS (120131 §43).
Det övergripande målet för arbetet med framtagande av
miljöprogrammet är att utveckla åtgärder för ständig förbättring av
miljön och människors livskvalitet samt att vi ska bli ett långsiktigt
hållbart samhälle för både nuvarande och kommande generationer.
Målen i miljöprogrammet har koppling till både nationella samt
regionala miljömål. Målen är även kopplade till Karlskrona kommuns
Vision 2030.
Genom miljöprogrammet ska kommunen genomföra åtgärder och
därigenom stärka sin profil som en hållbar kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 173, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa Miljöprogram för Karlskrona kommun.
Yrkande
Jonas Sandström (S), Ann-Louise Trulsson (- ), Mats Lindbom (C),
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar att under rubriken övergripande lokala mål, stycket minst
50 % av kommunens skolor/förskolor ska vara miljöcertifierade 2020,
så ska barn- och ungdomsförvaltningen läggas till i texten under
rubriken aktörer.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
bifall till Chatarina Holmbergs ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa Miljöprogram för Karlskrona kommun, samt
2. att under rubriken övergripande lokala mål, stycket minst 50 % av
kommunens skolor/förskolor ska vara miljöcertifierade 2020, så ska
barn- och ungdomsförvaltningen läggas till i texten under rubriken
aktörer.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.60.106

§ 113
Svar på motion om att bekämpa brottslighet och social
dumpning-konkurrens på lika villkor.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 januari
2013 § 6 av Reine Svensson (V). Förslaget är Karlskrona kommun
ska anpassa, implementera och utveckla modellen ”Vita jobb” för att
bekämpa svartarbete, ekonomisk brottslighet och social dumping i
Karlskrona vid offentlig upphandling.
Att Karlskrona kommun utesluter företag med anknytning till
offshore-ekonomier (skatteparadis) vid alla former av upphandlingar
eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra
skattpengar. Detta ska omfatta offshore-ekonomier enligt IMF:s lista
och vara stater/områden utanför EU/EES.
Kommunledningsförvaltningen har den 27 maj 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Kommunfullmäktige i
Karlskrona antog 2013-03-21 en ny Inköps- och upphandlingspolicy.
Nya riktlinjer har därefter antagits. Dessa gör det möjligt att förhindra
ekonomisk brottslighet etc enligt motionärens punkt 1.
Karlskrona kommun samarbetar med Skatteverket och inhämtar
information på samtliga anbudsgivare och dess namngivna
underleverantörer som lämnar anbud. Vidare prövas anbudsgivarens
finansiella och ekonomiska ställning och anbudsgivarens tekniska
förmåga. Anbudsgivarens ekonomiska ställning kan prövas genom
en rapport från UC som Karlskrona kommun inhämtar.
Alla aktörer som uppfyller de formella kraven ska ha möjlighet att
delta i en upphandling. Det är inte möjligt för upphandlande
myndigheter att gynna eller missgynna vissa företag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 175, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Forts
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§ 113 forts
Svar på motion om att bekämpa brottslighet och social
dumpning-konkurrens på lika villkor.
Yrkande
Reine Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars Hildingsson (S), Börje Dovstad (FP) och Mats Lindbom (C)
yttrar sig.
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till motionärens 1:a attsats, samt
att 2:a attsatsen anses besvarad.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för ny
beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras, kommunfullmäktige besluta att ärendet ska
återremitteras.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
att ärendet ska avgöras i dag röstar nej, den som vill biträda Camilla
Brunsbergs återremissyrkande röstar ja.
Fullmäktige beslutar med 39 ja-röster mot 31 nej-röster och 5
frånvarande att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
Voteringsprotokoll bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.105.106

§ 114
Svar på motion en välfärd fri från kommersiella intressen.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 14 februari
2013 § 19 av Reine Svensson (V). Förslaget är att välfärden behöver
av kommersialiseras och föreslår därför att Karlskrona kommun vid
upphandling av tjänster inom välfärden ställer krav på att
utförarna/leverantörerna utgörs av företag och organisationer som
drivs utan vinstintresse.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 juni 2013 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att idén med offentlig
upphandling är att alla aktörer som uppfyller de formella kraven ska
få vara med. Det är inte möjligt för upphandlande myndigheter att
gynna vissa företag. Det strider mot principerna om likabehandling
och öppenhet.
Att diskriminera vissa företag, beroende på bl.a. organisationsform
är inte tillåtet enligt lagen om offentlig upphandling. Det är enligt vår
mening klarlagt att det inte är möjligt att ge företag utan vinstsyfte
fördelar vid offentliga upphandlingar, liksom att stoppa företag med
vinstsyfte att delta i offentliga upphandlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 september 2013,
§ 176, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Reine Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsens förslag mot
Reine Svensson bifallsyrkande till motionen. Kommunfullmäktige
beslutar kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

Forts
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§ 114 forts
Svar på motion en välfärd fri från kommersiella intressen.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Reine
Svenssons bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 66 ja-röster mot 4 nej-röster, 1 avstår och 4
frånvarande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 3.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013.
§ 115 Allmänhetens frågestund.
§ 116 Svar på fråga från muntlig frågestund.
§ 117 Svar på medborgarförslag gör Gröna vägen mellan Karlskrona och Mjölby till
officiellt namn.
§ 118 Svar på medborgarförslag om att kommunen inrättar en hundrastplats på
Klinteberga.
§ 119 Svar på medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan Vedebygata
och Spandelstorp.
§ 120 Svar på medborgarförslag om fler parksoffor och en kiosk på Fisktorget.
§ 121 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 122 Kommunala val
§ 123 Anmälningsärenden
§ 124 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 125 Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun.
§ 126 Valdistriktindelning inför valen 2014.
§ 127 Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens
taxedebetering.
§ 128 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den
1 september 2013.
§ 129 Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
§ 130 Hemställan om att få ta del av prestationsersättning.
§ 131 Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid- inför kompiskort.
§ 132 Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 13.00-17.10

Beslutande

Ordförande

Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Gerthie Olsson (S) kl 13.00-17.05 §§ 115-129
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.35 §§ 115-128
Eva Strömqvist (S)
Bo Svensson (S)
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S)
Rikard Jönsson (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD) kl 13.00–17.05 §§ 115-129
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD) kl 13.00-16.22 §§ 115-128
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00–16.40 §§ 115-128
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
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Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 13.00–15.12 §§ 115-128
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
John-Erik Danerklint (S) kl 15.00–17.10 §§ 129-132
Sandra Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Mats Fagerlund (S) kl 14.30–17.10 §§ 129-132
Björn Fries (S) kl 13.00–14.30 §§ 115-128
Patrik Enstedt (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Bengt Fröberg (M)
Ann-Marie Branje (M) kl 15.00–17.10 §§ 129-132
Sven Wallfors (M) kl 13.00–17.05 §§ 115-129
Anders Ovander (M) kl 15.00–17.10 §§ 129-132
Ronnie Olsson (M) kl 15.00–17.10 §§ 129-132
Bengt Johansson (M) kl 17.05–17.10 §§ 130-132
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Gunilla Eklöf (FP) kl 13.00–16.50 §§ 115-128
Kent Lewén (FP)
Billy Åkerström (KD)
José Espinoza (MP)

Närvarande ersättare

Mats Fagerlund (S) kl 13.00–14.30 §§ 115-128
Ronnie Nilsson (M) kl 13.00-15.00 §§ 115-128
Ann-Marie Branje (M) kl 13.00–15.00 §§ 115-128
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M) kl 13.00–17.05 §§ 115-129
Ingela Abramsson (C)
Ulf Lundh (C)
Pernilla Persson (C)
Mikael Svensson (MP)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunarkivarie Magdalena Nordin

Utses att justera

Henrik Larsen (M) och Eva Strömqvist (S)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 1 november 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 115-132
Magdalena Nordin

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Henrik Larsen (M)
Justeringsledamot ………………………………………………
Eva Strömqvist (S)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 1 november 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Magdalena Nordin
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§ 115
Allmänhetens frågestund.
Bertil Ahnlund ställer en fråga till Sophia Bothorp (MP) ordförande i
Miljö- och Byggnadsnämnden om hur man genom detaljplaner vill
påverka den bebyggda miljön enligt lagens intention och hur man ser
på möjligheten att i nämnden tolka plan- och bygglagen enligt
byggherrars önskemål.
Sophia Bothorp (MP) är frånvarande och frågan besvaras av CarlGöran Svensson (M) vice ordförande i Miljö- och Byggnadsnämnden.
_______
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§ 116
Muntlig frågestund.
Ledamot Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till 1:e vice
ordförande i Barn- och ungdomsnämnden Nicklas Platow (M) om hur
det normkritiska arbetet ser ut i skolan.
Frågan besvaras av Niclas Platow (M).
_______
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Tekniska nämnden
Akten

8

KS.2012.411.246

§ 117
Svar på medborgarförslag gör Gröna vägen mellan Karlskrona
och Mjölby till ett officiellt namn.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Peter Öjeskog. Förslaget är att göra Gröna
vägen mellan Karlskrona och Mjölby till ett officiellt namn.
Kommunledningsförvaltningen har den 4 september 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att förslaget är
mycket intressant och då inte minst hur ett historiskt perspektiv.
Vissa vägar i landet har också namn utöver vägnummer. Exempel på
detta är bl.a. Inlandsvägen (Göteborg-Östersund-Karesuando) och
Bergslagsdiagonalen (Ödeshög-Örebro-Falun-Söderhamn). Dessa
vägar är skyltade av Trafikverket med vita skyltar med svart text.
Kommunledningsförvaltningen förslår att förvaltningen får i uppdrag
att undersöka möjligheten hos Trafikverket att skylta vägen och
undersöka intresset hos berörda kommuner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 208, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att undersöka
möjligheten hos Trafikverket att skylta Gröna vägen och
undersöka intresset hos berörda kommuner, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska Nämnden
Akten

9

KS.2012.332.310

§ 118
Svar på medborgarförslag om att kommunen inrätta en
hundrastplats på Klinteberga.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Lennart Lindgren. Förslaget är att inrätta
en hundrastplats på Klinteberga där tidigare tennisbanor låg.
Inhägnad area, med utvändig papperskorg och en ”ljugarbänk” för
husse och matte.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 62 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att omgärda en hundrastgård
med stängsel i rubricerat område kostar, beroende på storlek, mellan
30-60 tkr. Kommunens arbetsmarknadsenhet kommer under 2013 att
skapa en hundrastgård i Wämöparken. Denna når man lätt från
Klinteberga, som är anvisad parkeringsplats för besökare till
Wämöparken, och kan nyttjas av hundägare i förslagställarens
nämnda bostadsområden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 209, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Mats Lindbom (C) yttrar sig och yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten
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KS.2012.179.310

§ 119
Svar på medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan
Vedebygata och Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
april 2013 § 46 av Ulrica Petersson. Förslaget är en hundrastgård på
ängen mellan Vedebygata och Spandelstorp i Lyckeby.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 64 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att behovet av hundrastgårdar
är störst i stadsmiljö då det saknas ytor för hundarna att röra sig på
samt att det i Karlskronas centrala delar råder koppeltvång. Att
omgärda en hundrastgård med stängsel i rubricerat område kostar,
beroende på storlek, mellan 30-60 tkr. Förvaltningen har i dagsläget
mycket knappa ekonomiska resurser. Därav prioriteras skötsel och
underhåll av befintliga anläggningar. Vid anläggning av nya
hundrastgårdar prioriteras främst de områden där fria ytor, som
medger rastning av hundar saknas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 210, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2011.481.312

§ 120
Svar på medborgarförslag om fler parkbänkar och en kiosk på
Fisktorget.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
mars 2013 § 32 av Marianne Hansson. Förslaget är många fler
parksoffor på Fisktorget och gärna en kiosk där också.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 64 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att Fisktorget är en mycket
välbesökt plats sommartid inte minst då skärgårdsturerna utgår
härifrån. Försäljning av glass och kaffe sker sommartid från
Karlskronaglass ombyggda Londonbuss samt från
Skärgårdstrafikens byggnad. Det finns gott om sittplatser längs
Borgmästarekajen, utanför hotellet, vid fiskaregumman och på
bryggan vid Skärgårdsbåtarna. Dock är det flera av dessa sittplatser
som saknar ryggstöd då de utgörs av enklare bänkar. Idag finns det
4 parksoffor framför skärgårdsbåtarna och förvaltningen kommer, vid
återställningen efter skärgårdsfesten, utöka med ytterligare 4
parksoffor genom att iordningställa bänkar som tidigare stått framför
snäckan i Hoglands park.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 211, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget till den del som avser fler parkbänkar
på Fisktorget och i övrigt att medborgarförslaget skall anses vara
besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

12

KS.2013.16.102

§ 121
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ros-Marie Leksell (SD) har i en skrivelse daterad 30 september 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Dennis Lager (S) har i en skrivelse daterad 3 oktober 2013 avsagt sig
sina uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden och som ersättare i
Springerska Fonden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2013.16.102

§ 121
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Inga-Britt Karlsson (S) efter Martin Hedenmo.
Idrott- och fritidsnämnden
Ersättare Alexander Pontén (M) efter Helena Cederfalk.
Ersättare Ida Henriksson (S) efter Sven Siwe.
Ersättare Kerstin Ekberg-Söderbom (S) efter Magnus Lindoffsson.
Ledamot Sven Siwe (S) efter Siv Carlsson.
Kulturnämnden
Ersättare Martin Henriksson (SD) efter Ros-Marie Leksell.
Moderbolaget
Ersättare Per Thorngren (KD) efter Göran Redeén.
Springerska Fonden
Ersättare Mikael Hammarin (S) efter Dennis Lager.
Tekniska nämnden
Ersättare Anna Ottosson (M) efter Peter Bäckström.
Utbildningsnämnden
Ersättare Åse Nygren (S) efter Dennis Lager.
_____
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Akterna

14

KS.2013.398.042
KS.2012.239.041
KS.2013.362.007
KS.2013.245.700
KS.2013.387.041
KS.2013.431.042
KS.2013.385.043
KS.2013.411.639
KS.2012.296.882
KS.2013.414.006
§ 123
Anmälningsärende.
a) Socialstyrelsen 2013-10-01, dnr 36680/2011, fristad från våld – en
vägledning om skyddat boende.
b) Protokollsutdrag socialnämnden 130826, § 75, budgetuppföljning
socialförvaltningen juli 2013.
c) Äldreförvaltningen 130906, skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av
anslagen budget 2014.
d) Äldreförvaltningen 131003, skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av
anslagen budget 2014.
e) Skrivelse från Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 131001,
skrivelse till revisionen angående ärende 14 C anmälningsärende,
äldreförvaltningens 130625 skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av
anslagen budget 2014.
f) Revisionen, granskning av Socialnämndens ekonomistyrning.
g) Anmälan till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6f §
Socialtjänstlagen 4 kap. 1§.
h) Region Blekinge, protokollsutdrag Regionsstyrelsen 2013-09-04,
delårsbokslut 2013 per den 30 juni 2013.
i) Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med verksamhetsuppföljning
augusti år 2013.
j) Skrivelse från Jämjö förskolors föräldraråd angående gruppstorlekar vid
Jämjös förskolor.
k) Utbildningsnämnden 13-09-26, § 43, Förslag till utbildningsnämndens
ungdomspolitiska handlingsplan 2013-2016.
l) Kulturnämnden 13-09-24, 43, Kommunfullmäktiges uppdrag att utreda
samarbetet mellan filialbiblioteken och det lokala föreningslivet ska utökas och
intensifieras.
m) Sammanträdesplan år 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
utskott
Peter Johansson (S) påtalar att det med anledning av skrivelser från
ÄF daterade 130906 och 131003 dessa borde behandlats i
kommunfullmäktige vid det här laget. Forts
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§ 123
Anmälningsärende.
Patrik Hansson (S) påtalar med anledning av detta att
beslutsordningen från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och
nämnderna är för lång. Patrik Hansson tycker arbetsordningen
behöver ses över.
Camilla Brunsberg (M) svarar att skrivelsen hanteras i
budgetberedningen och i delårsbokslutet men att man är villiga att
diskutera ändringar i beslutsordningen om det behövs.
Chatarina Holmberg (S) påtalar med anledning av skrivelsen från
Jämjö förskolors föräldraråd om gruppstorlekar vikten av att lyssna
på föräldrarna.
Börje Dovstad (FP) svarar att man är mån om att lyssna på
föräldrarna och ha en bra dialog med dem angående hur
förskolornas grupper ska se ut.
Anna Ekström (FP) och Christina Mattisson (S) påtalar att
kommunfullmäktiges sammanträdesplan krockar med
regionstyrelsens vid ett tillfälle under 2014. De påtalar vikten av
samordning och ifrågasätter varför kommunstyrelsen fattar beslut om
kommunfullmäktiges sammanträdesplan.
Kommunfullmäktige beslutar
1.att lyfta ut punkt m avseende sammanträdesplanen för
kommunfullmäktige för ytterligare beredning.
2.att godkänna övriga redovisningar.
_____
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KS.2013.381.310
KS.2013.390.512
KS.2013.391.409
KS.2013.413.512
KS.2013.421.512
KS.2013.425.252
KS.2013.430.317
KS.2013.447.820
§ 124
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om en hundrastplats i Spandelstorp, av Annicka
och Stefan Frisell.
Medborgarförslag om en rondell vid utfarten av StationsvägenVerkövägen, av Lena Anna Marie Karlsson.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför förbud mot att
inneha exotiska djur/ormar inom stadsbebyggt/detaljplanerat område
på Trossö, av Yvonne Axén.
Medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan Piggelinen,
av Hjalmar Berup.
Medborgarförslag angående trafiksituationen på Västra
Gärdesvägen, av Ernst Robin Gladh.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet till att
förvärva Skärva herrgård, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag att sätta upp gatubelysning längs cykelvägen från
Lösens kyrka mot Öljersjö och längs Öljesjövägen, av Annica Maria
Johansson.
Medborgarförslag om en inlinesbana, av Isak Landström.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
______
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Akten
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KS.2011.99.001

§ 125
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2 april 2013, § 81; att utarbeta en
kommungemensam måltidspolicy i samverkan berörda nämnder,
förvaltningar och personal (service-, barn- och ungdoms-,
utbildnings-, äldre- och handikappförvaltningarna), samt att förslag till
kommungemensam måltidspolicy ska vara framtagen för
fastställande av kommunfullmäktige senast i september 2013.
Efter genomförda arbetsmöten, styrgruppens ställningstagande och
samverkan med personalorganisationerna, överlämnas denna
rapport och förslag avseende måltidspolicy för Karlskrona kommun.
Respektive förvaltningschef förutsätts enligt ordinarie rutiner ha
förankrat förslaget till måltidspolicy i den egna organisationen.
Måltidspolicyn är ett inriktningsdokument. Förverkligandet av policyn
får ske successivt med hänsyn tagen till den ekonomiska situationen.
Efter kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges beslut
om Måltidspolicy för Karlskrona kommun, utvecklar och beslutar
kommunstyrelsen kommunövergripande riktlinjer för att utveckla
måltidsverksamheten i enlighet med måltidspolicyn i den takt
ekonomin och andra förutsättningar tillåter. Därefter skall respektive
nämnd/styrelse och förvaltningschef/VD – vid behov – besluta om
tillämpningsanvisningar inom den egna verksamheten.
Den nu föreslagna gemensamma målstidspolicyn ersätter den av
kommunfullmäktige 2011 antagna Kostpolicy för
måltidsverksamheten inom förskolor, skola, familjedaghem och
fritidshem i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 200, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa förslag till gemensam måltidspolicy för Karlskrona
kommun, Forts
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§ 200
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
2. att samtidigt upphäva Kostpolicy för måltidsverksamheten inom
förskolor, skola, familjedaghem och fritidshem i Karlskrona kommun
fastställd av kommunfullmäktige i beslut den 26 maj 2011, § 87, samt
3. att uppdra åt kommunstyrelsen att utveckla och besluta om
gemensamma riktlinjer för utveckling av måltidsverksamheten i
enlighet med den kommungemensamma måltidspolicyn i den takt
ekonomin och andra förutsättningar tillåter.
Christopher Larsson (SD) begär ett ändringsyrkande av punkten 1:6 i
måltidspolicyn från ”Särskild kost ska erbjudas till de av medicinska,
religiösa, etiska eller kulturella skäl inte kan äta den mat som
serveras enligt ordinarie menyer” till Särskild kost kan erbjudas till de
som av medicinska, kulturella eller etiska skäl inte vill äta den mat
som serveras enligt ordinarie menyer”.
Under punkt 1 vill han lägga till följande: ”Vi ska inte erbjuda kött och
kyckling med religiösa slaktmetoder”.
Björn Gustafsson (MP), Ann-Louise Trulsson (-) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Börje Dovstad (FP), Camilla Brunsberg (M), Chatarina Holmberg (S)
och Elina Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt avslag till Christopher Larssons ändringsyrkande och tillägg.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons ändringsyrkande och tillägg finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
Kommunstyrelsen förslag röstar ja, den som vill biträda Christopher
Larssons ändrings- och tilläggsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 ja-röster mot 8 nej-röster enligt
kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll bilaga 1
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2013.282.111

§ 126
Valdistriktsindelningen inför valen 2014.
Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen (SFS 2005:837) se över
indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till
riksdagen skalla hållas.
Under 2014 är det val både till Europaparlamentet och till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige. Förberedelserna inför valen
kommer att samordnas. Översynen av valdistrikten ska göras i år.
Länsstyrelsen ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt på
förslag av kommunfullmäktige. Avser kommunen att valdistrikten ska
vara oförändrad vid valen 2014 ska även detta meddelas till
Länsstyrelsen av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 201, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att valdistrikten ska vara oförändrade för valen 2014.
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 127
Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 22 augusti
2013, §§ 193 beslutat att hemställa till kommunfullmäktige att anta
föreslagen timtaxa.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid samma sammanträde beslutat
för egen del att godkänna timtaxebelopp som kan tillämpas i
anslutning till handläggning enligt plan- och bygglagen och
uppdragsverksamhet till 950 kronor, samt att det höjda timbeloppet
tillämpas från den 1 januari 2014.
Vid handläggning av ärenden ligger ett timbelopp till grund för
debitering enligt taxor relaterade till miljöbalken med flera lagar. I
andra fall ges det vid handläggning av vissa ärendetyper möjlighet att
tillämpa timdebitering som alternativ till fasta avgifter.
Timtaxan tillämpas i anslutning till plan- och bygglagen, miljöbalken,
livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen och
uppdragsverksamet i förvaltningen. Som uppdragsverksamhet ingår
framtagande av detaljplaner enligt plan- och bygglagen.
Timtaxebeloppet har sedan 2008 varit 750 kronor. Någon
indexuppräkning har därefter ej skett. Taxan föreslås höjas till 950
kronor. Höjningen föreslås tillämpas från den 1 januari 2014.
Revidering avser ärenden enligt plan- och bygglagen och
uppdragsverksamhet. Timtaxan för övriga områden hanteras separat
i pågående översyn för risk- och erfarenhetsbaserad taxa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 202, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att antaga förslaget till timtaxa.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2012.306.550

§ 128
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2013.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad
som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen och medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Enligt 29-30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 203, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Birger Wernersson (S) och Anna-Karin Leufstedt (S) yttrar sig
angående revisionens rapport om uppföljningen för hela Karlskrona
kommuns verksamhet.
Thomas Almqvist från Ernst & Young går igenom uppföljningen och
kommenterar den.
Kommunens resultat på årsbasis beräknas enligt prognos baserat på
utfall efter andra tertialet uppgå till + 16,9 mnkr. Jämfört med
prognostiserat resultat efter april månad innebär det en förbättring
med 59 mnkr.
Den markanta förändringen mellan den första tertialrapporten och
denna beror till den absolut största delen på återbetalning av 2005
och 2006 års sjukförsäkringsavgifter från AFA med ca 54 mnkr.
Lönekostnadsutvecklingen 2013 blev något lägre än vad som tidigare
beräknats, och bidrar också till det förbättrade resultatet. Inom
verksamheten redovisar Socialnämnden ett prognostiserat
underskott som ökar från 19 mnkr i april till 24 mnkr i augusti.
Skrivelser/framställningar från nämnder
Kommunstyrelen respektive Kommunfullmäktiges behandlade i
samband med delårsrapporten efter första teritalet olika
framställningar från nämnder. Kommunfullmäktige beslutade då att
avslå begäran från Handikappnämnden om utökad ram med 2,0
mnkr, att avslå begäran från Tekniska nämnden om förändrat
resultatkrav för VA-verksamheten samt att avslå begäran från
Tekniska nämnden om utökad budgetram 2013 med 0,2 mnkr.
Kommunstyrelsen beslutade för sin egen del dessutom att avvakta
med ställningstagande avseende dels skrivelse från Socialnämndens
ordförande och vice ordförande dels skrivelse från äldrenämnden.
Under tiden fram till dags dato har ytterligare framställningar
inkommit från olika nämnder, eller är på väg att komma in efter
nämndernas egna hanteringar av sina delårsrapporter. Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Handikappnämnden
Nämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2013-09-xx riktat
en ny begäran om utökade ramar, nu med 3,5 mnkr och med
hänvisning till delårsrapporten efter augusti månad.
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns
verksamhet Forts
Socialnämnden
Vid sammanträde 24 juni, och med samma ordalydelse vid
sammanträde 23 september, beslutade Socialnämnden följande
att översända budgetuppföljningen per den 31 maj/31 augusti till
Kommun styrelsen då socialnämnden anser att en budget i balans i
dagsläget inte är möjlig att nå, på grund av det lagstadgade uppdrag
nämnden har att utföra, samt
att till Kommunfullmäktige anmäla att socialnämnden inte kan
fullfölja sitt uppdrag enligt den av kommunfullmäktige fastställda
budgeten för verksamheten
Socialnämnden har vidare vid sammanträde 23 september, § 96,
behandlat ärende om ”Utredning av förbättringsområden i syfte att
minska kostnader för externa placeringar och öka möjligheterna till
vård med hög kvalité på hemmaplan”. Nämnden beslutade då
att nämnden tillskriver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
med begäran om extra ekonomiska resurser för att genomföra de
föreslagna förbättringsåtgärderna på hemmaplan i syfte att på sikt
minska kostnaderna för de externa placeringarna av unga och vuxna,
att nämnden tillskriver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
med begäran om ökade ekonomiska resurser för att klara hela
verksamhetens uppdrag i enlighet med gällande lagstiftning och
politiska mål, då det är omöjligt med nuvarande ekonomiska
förutsättningar.
Äldrenämnden
Äldrenämnden har vid sammanträde 17 juni beslutat
att Äldrenämnden tillskriver Kommunfullmäktige om att nämnden
med den budget fullmäktige anslagit inte kommer att klara de krav,
lagstiftning och Kommunfullmäktiges mål ställer för innevarande år
samt för 2014, samt
att äldrenämnden tillskriver Kommunstyrelsen om begäran att få
ta del av den reserv som skapades i samband med skatteväxling
inför hemsjukvårdens kommunalisering (Kommunfullmäktiges
sammanträde 13 december 2012, § 205) enligt följande: Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
2013: 700 tkr
2014: 1,4 mnkr
2015: 2,1 mnkr
att förvaltningschefen ges i uppdrag att tillskriva budgetberedningen
om omprövning av ramreducering omfattande 10 mnkr.
Tekniska nämnden
Under § 70-2013 har Tekniska nämnden i samband med sin
behandling av delårsrapporten efter augusti månad bl.a. beslutat
föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens mål,
andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka årligen i
förhållande till det oplanerade, ska utgå då målet ej kan uppnås med
anledning av 2012 års extra underhållsanslag och 2013 års
sparbeting som ålagts tekniska nämnden.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter på inkomna
skrivelser/framställningar
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Handikappnämnden,
Socialnämnden och Äldrenämnden inte kommer att kunna hålla sina
ekonomiska ramar under innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen noterar också att de tre nämnderna
och deras förvaltningar under året hanterat förhållandet med
befarade underskott – dock utan att nå ett ekonomiskt läge som är i
balans för i år.
För Handikappnämnden, som enligt den gällande planen får en
ramökning nästa år, är det svårt att bedöma hur årets kostnadsläge
inverkar på förutsättningarna för nästa år. För Socialnämnden och
Äldrenämnden finns enligt kommunledningsförvaltningen inget som
just nu indikerar att de åtgärder som verkställts 2013, eller som det
planeras för, kommer att räcka till för att uppnå en balans.
Socialnämnden har i olika skeden förkastat och/eller återremitterat
förslag från sin förvaltning, och kommunledningsförvaltningen
uppfattar att det fortfarande inte finns några beslut som korrigerar
socialnämndens kostnadsutveckling.
Inom äldrenämnden har beslut om målvärden för sänkta kostnader
ställts upp, däremot har beslut om hur dessa målvärden ska nås
ännu inte tagits i alla delar och inga påtagliga ekonomiska effekter
har heller kunnat noteras. Förvaltningschefen har för sin del tidigare
beslutat om förändringar som värderas till sju miljoner kronor på
årsbasis, dock med trolig minimal effekt under innevarande år. Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Kommunledningsförvaltningen skulle kunna återupprepa tidigare
utställda budskap om att nämnderna måste vidta åtgärder som göra
att verksamheten ryms inom anvisade ramar.
För innevarande år torde emellertid ett sådant påpekande vara
tämligen effektlöst. Kommunledningsförvaltningen konstaterar därför
att Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden kommer
att redovisa negativa avvikelser mot budget för verksamhetsåret
2013.
Mot bakgrund av den tillfälliga intäktsförstärkning som kommunen får
under 2013 är det möjligt att täcka dessa tre nämnders underskott
inom kommunens totala prognostiserade resultat som, med
underskotten inräknade, beräknas uppgå till + 17 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen anser därför att
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska ge sitt medgivande till
dessa nämnder att överskrida sin budget 2013 i syfte att klara de mål
och krav och uppdrag som finns uppställda, såväl från
kommunfullmäktige som i lagstiftning.
Kommunledningsförvaltningens ställningstagande innebär inte att de
tre nämnderna kan slå sig till ro – tvärtom. Nämnderna måste
uppmanas att fortsätta arbeta med konkreta åtgärder och styrningar
som inför kommande verksamhetsår leder till en ekonomi i balans.
En sådan balans kan förenklat nås…
… genom nämndens/förvaltningens beslut om åtgärder respektive
aktiva styrning
… genom att nämndens ramar och/eller uppdrag förändras
… genom en kombination av ovanstående
I vilken utsträckning som de rådande obalanserna ska täckas via
förändrade ramar och/eller uppdrag måste klarläggas nu i slutfasen
av budgetarbetet för 2014 – 2016. Det är en uppgift som ligger på
kommunstyrelsen i sitt förslagsställande till kommunfullmäktige
avseende budget och plan. Kommunledningsförvaltningen anser
således att de framställningar från nämnderna som har bäring på den
framtida resursdimensioneringen hänförs till den pågående
budgetberedningen.
Oavsett hur risken för de befarade framtida obalanserna hanteras är
det viktigt att kommunledningen följer upp att åtgärder vidtas och att
dessa tillsammans med en aktiv styrning ger efterfrågad effekt.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är därför att Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
kommunstyrelsen ska uppdra åt dessa nämnder att varje månad,
med början från och med redovisningen av oktober månads utfall
2013, månatligen lämna information till kommunstyrelsen om den
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen.
Kommundirektören föreslås få i uppdrag att efter samråd med de tre
förvaltningscheferna fastställa hur rapporteringen ska ske.
Tekniska nämnden har inte tidigare under året signalerat till
kommunstyrelsen om svårigheter att nå det angivna målet med
fastighetsunderhållet. Nämnden anger att en svårighet att nå målet
består i det faktum att förra årets tillfälliga resurstillskott till underhåll
påverkar förhållandet mellan akut och planerat underhåll.
Kommunledningsförvaltningen menar att tillskottet 2012 ska
exkluderas när förutsättningarna för att nå målet om en ökad andel
planerat underhåll 2013 och framåt ska bedömas.
Huruvida nämndens förutsättningar att med ett sådant förtydligande
nå det fastställda målet ändå har blivit sämre har
kommunledningsförvaltningen inte möjlighet att bedöma. Det är
nämndens ansvar att bedöma inom vilka områden som en minskad
ram ska hanteras.
Kommunledningsförvaltningens bedömning över det ekonomiska
läget 2013 och kommande år
De finansiella mål som är fastställda av fullmäktige är att kommunen
ska uppvisa ett positivt resultat samt att investeringarna ska delas
upp på skatte- respektive avgiftsfinansierade sådana. Det är också
dessa två mål som måste anses utgöra kommunens definition på
begreppet god ekonomisk hushållning. I så måtto, eftersom
prognosen nu visar på ett positivt resultat och investeringarna
redovisas på fastställt sätt, är det korrekt att säga att kommunen har
en god ekonomisk hushållning 2013.
Två av de största nämnderna brottas med svårigheter att rymma
verksamheten inom anvisade ramar 2013, och det finns inget som
idag indikerar att de förutsättningarna på något avgörande sätt
verksamhetsmässigt skulle komma förändras. Om den ekonomiska
utblicken vidgas till kommande år är det enligt
kommunledningsförvaltningens uppfattning mer tveksamt om det för
närvarande kan anses råda förutsättningar för en god ekonomisk
hushållning. En viktig förutsättning för att kunna slå fast att det mera
hållbart råder en god ekonomisk hushållning är att kommunen kan
samla sig runt en utveckling som inom två till tre år leder till att det
ekonomiska resultatet tydligt närmar sig två procent av skatte- och
statsbidragsintäkterna. Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Kommunledningsförvaltningen har tidigare under året bedömt risken
för ett negativt resultat 2013 som påtaglig. Årets återbetalning av
sjukförsäkringsavgifterna lyfter nu kommunens resultat till att bli
positivt. Resultatnivån på + 17 mnkr kan tyckas som god, men
förvaltningens uppfattning är ändå att nivån på resultatet trots allt inte
utgör en tillräckligt god säkerhetsmarginal. Forts
Med det observandumet och mot bakgrund av att prognosen
uppvisar ett positivt resultat bedöms behovet av att i det pågående
budget- och planarbetet för 2014-2016 täcka en negativ förändring
av det egna kapitalet från 2013 (d.v.s. ett negativt resultat 2013) inte
längre föreligga (jfr kommunfullmäktige, § 48-2013).
Yrkande
Tommy Olsson (KD) deltar inte i beslutet avseende attsatsen; att
tekniska nämnden mål avseende andelen planerat underhåll ska
kvarstå
Patrik Hansson (S) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Ulf Hansson (V) deltar inte i beslutet avseende attsatsen; Att avslå
Handikappnämndens begäran om utökad budgetram med 3,5 mnkr
2013
Kommunstyrelsen beslutar att Patrik Hanssons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar kommunstyrelsen för
egen del
1. att för samtliga nämnder erinra om ansvaret för att verksamheten
ska rymmas inom anvisade ekonomiska ramar,
2. att uppdra till Handikappnämnden, Socialnämnden och
Äldrenämnden att månatligen till kommunstyrelsen rapportera den
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen,
3. att uppdra till kommundirektören att fastställa formerna för sådan
rapportering,
4. att Handikappnämndens, Socialnämndens och Äldrenämndens
framställningar om förändrade framtida resurser och/eller mål och
uppdrag hänskjuts till den pågående budgetberedningen, Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
5. att med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige under att-satserna 1-4 nedan anse alla inkomna
skrivelser gällande befarade underskott m.m. 2013 besvarade,
6. att för egen del godkänna delårsrapport efter andra tertialet 2013
7. att överlämna delårsrapport efter andra tertialet 2013 till
revisorerna,
8. att överlämna delårsrapport efter andra tertialet 2013 till
kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 204, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå Handikappnämndens begäran om utökad budgetram
med 3,5 mnkr 2013,
2. att i syfte att klara de mål och krav och uppdrag som finns
uppställda, såväl från kommunfullmäktige som i lagstiftning, medge
Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden att
överskrida 2013 års tilldelade anslag med högst det belopp som
redovisas i prognos efter andra tertialet,
3. att Tekniska nämnden mål avseende andelen planerat underhåll
ska kvarstå, samt
4. att godkänna upprättad delårsrapport efter augusti månad.
Camilla Brunsberg (M), Gunilla Ekelöf (FP) och Mats Lindbom (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Hermansson (C), Karin Månsson (FP), Peter Johansson (S),
Eva Strömqvist (S) och Kent Lewén (FP) yttrar sig.
Patrik Hansson (S) anmäler att ett särskilt yttrande ska tas till
protokollet.
Chatarina Holmberg yrkar att ett tillägg tas med att
kommunfullmäktige som ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag
att ta fram en redovisning av konsekvenserna för skolområdena att
klara en noll prognos 2013. Forts
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§ 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Chatarina Holmberg tilläggsyrkande.
Ulf Hansson (V) deltar inte i beslutet avseende attsatsen; Att avslå
Handikappnämndens begäran om utökad budgetram med 3,5 mnkr
2013 och yrkar bifall till Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på Chatarina Holmbergs
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar av avslå
tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Patrik Hanssons särskilda
yttrande och kommunfullmäktige beslutar att godkänna det särskilda
yttrandet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att avslå Handikappnämndens begäran om utökad budgetram
med 3,5 mnkr 2013,
2. att i syfte att klara de mål och krav och uppdrag som finns
uppställda, såväl från kommunfullmäktige som i lagstiftning, medge
Handikappnämnden, Socialnämnden och Äldrenämnden att
överskrida 2013 års tilldelade anslag med högst det belopp som
redovisas i prognos efter andra tertialet,
3. att Tekniska nämnden mål avseende andelen planerat underhåll
ska kvarstå, samt
4. att godkänna upprättad delårsrapport efter augusti månad.
5. att tilläggsyrkandet att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag
att ta fram en redovisning av konsekvenserna för skolområdena att
klara en noll prognos 2013 avslås.
6. att godkänna det särskilda yttrandet
______
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KS.2013.165.040

§ 130
Hemställan om att få ta del av prestationsersättning
Äldrenämnden beslutade den 27 februari 2013, § 18-att föreslå
kommunfullmäktige ”att äldrenämnden får tillgodoräkna sig
prestationsersättningen för 2012 med 12 miljoner kronor under 2013.
Detta i syfta att främst stärka organisationen för att kunna öka
kvaliteten så att prestationsersättning 2013 kan komma nämnden till
del.”
Kommunledningsförvaltningen framförde i tjänsteutlåtande 2013-0410, med hänvisning till uttalande från Rådet för kommunal
Redovisning, att prestationsersättningen enligt den s.k.
matchningsprincipen skulle anses tillhöra redovisningsåret 2012.
Intäkten fanns således inte tillgänglig att disponera 2013.
Kommunledningsförvaltningen framförde därför uppfattningen att
kommunfullmäktige skulle avslå äldrenämndens begäran. Vid
kommunstyrelsens behandling av ärendet 2013-05-07 beslutade
styrelsen att återremittera ärendet.
Mot bakgrund av den politiska ledningens förslag att med hänvisning
till återbetalningen under 2013 av de s.k. AFA-pengarna fördela
extrapengar till äldrenämnden föreslås nu att äldrenämndens
begäran åter tas upp till behandling.
Kommunledningsförvaltningen har därvidlag inte ändrat uppfattning,
utan anser att äldrenämndens framställan, formellt framförd som ”att
äldrenämnden får tillgodoräkna sig prestationsersättningen för 2012
med 12 miljoner kronor under 2013…..” ska avslås.
Mot bakgrund av att kommunen nu tillförs ca 54 miljoner kronor
genom de s.k. AFA-pengarna ges i stället möjlighet att låta
äldrenämnden tillgodoräkna sig 12 miljoner kronor från den intäkten.
Effekten blir den samma för äldrenämnden, varvid ett avslag på
nämndens begäran endast blir ett formellt svar på en formell
begäran.
Forts
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§ 130
Hemställan om att få ta del av prestationsersättning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 212, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till ovan avslå äldrenämndens begäran om att
få tillgodoräknas sig 2012 års prestationsersättning 2013, samt
2. att äldrenämndens ram för 2013, med hänvisning till återbetalning
under 2013 av sjukförsäkringsavgifter, utökas med 12 miljoner kronor
vilket finansieras via kommunens löne- och prisreserv.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

24 oktober 2013

Kommunledningsförvaltningen
Akten

32

KS.2013.60.106

§ 131
Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid –
inför kompiskort.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21 mars 2013 §
32 av Fredrik Wallin (S) och Patrik Hansson (S). Förslaget är att ge
handikappnämnden i uppdrag att under 2013 införa ett Kompiskort.
Ett Kompiskort bygger på principen – gå två betala för en. Det ger en
möjlighet för den som har en funktionsnedsättning att utan kostnad ta
med en kompis för att tillsammans ta del av olika aktiviteter och
arrangemang.
Handikappnämnden har i yttrande över motionen 17 juni 2013, § 32,
beslutat
att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt
handikappförvaltningen att fortsätta sitt arbete med att ta fram ett
Kompiskort i samverkan med idrott- och fritidsförvaltningen och
kulturförvaltningen samt
för egen del beslutat
att föreslå för idrott- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen att
alla föreningar som tar del av lokalt aktivitetsstöd från Karlskrona
kommun går med i arbetet med Kompiskortet utifrån varje förenings
förutsättningar vid arrangemang där man tar inträde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 205, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt handikappnämnden att fortsätta sitt arbete med att ta
fram ett Kompiskort i samverkan med idrott- och fritidsnämnden och
kulturnämnden, samt
att motionen därmed får anses besvarad Forts
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§ 131
Svar på motion om att bredda möjligheterna till en aktiv fritid –
inför kompiskort.
Anna Ekström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_______

24 oktober 2013

Kommunledningsförvaltningen
Akten

34

KS.2013.105.106

§ 132
Svar på motion kombinerad gång- och cykelbro över
Lyckebyån.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 mars 2010 §
27 av Bo Löfgren (FP). Förslaget är att planera och bygga tidigare
föreslagen förbindelse över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 december 2011,
§ 248 återremitterat motionen till tekniska nämnden för att hitta en
lösning för att kunna bifalla motionen.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2013, § 61 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan har väckts om bron
kan utföras i samband med och belasta en kommande exploatering i
anslutning till Lyckeby centrum.
Tekniska förvaltningen kan inte se att det inom överblickbar tid finns
någon exploatering som kan belastas med hela kostnaden för ett
sådant brobygge. Möjligen kan ett genomförande ske i samverkan
mellan kommunen och en exploatör.
Förvaltningen instämmer i att en bro i föreslaget läge fyller ett stort
behov av de skäl som framförts i motionen och föreslår att detta
projekt när det finns ekonomiska förutsättningar prioriteras i ett
framtida planerings- och budgetarbete.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 oktober 2013,
§ 206, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen, samt
2. att ett genomförande först kan bli aktuellt när ekonomiska
förutsättningar finns för kommunen ensam eller i samverkan med en
exploatör. Forts
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§ 132
Svar på motion kombinerad gång- och cykelbro över
Lyckebyån.
Peter Johansson (S) och Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 2021 november 2013.
§ 133 Svar på medborgarförslag om upprustning av spjutansatsbanan på Västra
Marks C-plan.
§ 134 Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för hundar i
anslutning till verksamheter vid Blå Port.
§ 135 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 136 Kommunala val
§ 137 Anmälningsärenden
§ 138 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 139 Antagande av detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö
§ 140 Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken.
§ 141 Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer i Karlskrona kommun.
§ 142 Slutrapport Affärsverkens projekt Kraftvärmeverk.
§ 143 Resepolicy för Karlskrona kommun.
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§ 145 Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 146 Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
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kommun.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 20 november 2013 kl 08.30-17.05
Sammanträdet ajourneras kl 11.40-13.00
Torsdagen den 21 november 2013 kl 08.30-17.35
Sammanträdet ajourneras kl 12.10-13.30 och kl 16.25-16.50

Närvarande den 20 november 2013
Beslutande
Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 08.30-16.50 del §§ 145
debatt
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S) kl 08.30-11.40 del §§ 145
debatt
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
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Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD) kl 08.30-16.45 del §§ 145 debatt
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) kl 08.30-16.05 del
§§ 145 debatt
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Jan Elmqvist (S)
Lotta Holgersson (S)
Anders Persson (S)
Ann-Marie Branje (M) kl 08.30-15.15 del §§ 145 debatt
Bengt Fröberg (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Eklöf (FP)
Kent Lewén (FP)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)
Reine Svensson (V) kl 08.50-17.05 §§ 134- del av §§
145 debatt

Närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Lotta Törnström (S)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Jan Hagberg (M)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Mikael Svensson (MP)
Reine Svensson (V) kl 08.30-08.50 §§ 133
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Närvarande den 21 november 2013
Beslutande
Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Oscar Dyberg (S) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Bo Svensson (S) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Magnus Johansson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Jonas Sandström (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg-Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M) kl 15.50-17.35 §§ 145 TN-§§ 149
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.30-17.35 från §§ 145 UN
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD) kl 08.30-13.55 tom § 145 UN
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Mats Lindbom (C)
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Jörgen Johansson (C) kl 08.30-14.50 tom §§ 145 SN
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C) kl 08.30-16.15 tom §§ 145 TN
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 08.30-14.00 tom § 145 UN
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) kl 08.30-14.10 tom
§ 145 UN
Tjänstgörande ersättare

Lotta Törnström (S) kl 10.10-17.00 del av §§ 145
Ingrid Trossmark (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Jan Elmqvist (S)
John-Erik Danerklint (S) kl 10.10-17.35 från §§ 145
BUN
Anders Persson (S)
Sven Wallfors (M) kl 08.30-15.50 del av §§ 145 allmän
debatt- MBN, kl 17.00-17.35 §§ 146-149
Ronnie Nilsson (M) kl 10.10-17.00, från §§ 145 BUN
Marianne Nordin (M) kl 10.10-13.30, från §§ 145 BUN
allmän debatt- BUN, kl 17.00-17.35 §§ 146-149
Jan Hagberg (M) kl 10.10-17.35 från §§ 145 BUN
Anders Ovander (M) kl 08.30-17.00 del av §§ 145
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Eklöf (FP)
Kent Lewén (FP) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Reine Svensson (V)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)
Daniel Jusinski (KD) kl 14.20-17.35 från §§ 145 SN §§ 149
Ingela Abramsson (C) kl 14.50-17.35 från §§ 145 HN§§ 149
Pernilla Persson (C) kl 16.15-17.35 från §§ 145 VN- §§
149
Lotta Holgersson (S) kl 08.30-10.10 §§ 145 allmän
debatt kl 17.00-17.35 §§ 146-149
Jan Hagberg (M) kl 10.10-17.35, från §§ 145 BUN -§§
149
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Närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (S) kl 08.30-10.10 §§ 145 allmän
debatt
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Lotta Törnström (S) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Ronnie Nilsson (M) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Marianne Nordin (M) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Jan Hagberg (M) kl 08.30-10.10 tom §§ 145 allmän
debatt
Pernilla Persson (C) kl 08.30-16.15 tom §§ 145 TN-§§
149
Ingela Abramsson (C) kl 08.30-14.50 tom §§ 145 SN
Mikael Svensson (MP)
Marianne Nordin (M) kl 13.30-17.00 från §§ 145 UN
Sven Wallfors (M) kl 15.50-17.00 §§ 145 TN
Lotta Holgersson (S) kl 10.10-17.00 från §§ 145 BUN

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Per Henriksson (SD) och Lisbeth Bengtsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 3 december 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 133-149
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Per Henriksson (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Lisbeth Bengtsson (S)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 december 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.289.821

§ 133
Svar på medborgarförslag om upprustning av spjutansatsbanan
på Västra Marks C-plan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Emil Persson. Förslaget är att göra i
ordning spjutansatsbanan på Västra Marks C-plan.
Tekniska nämnden har den 29 september 2013, § 80 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att på grund av de kraftiga
besparingsuppdrag som ålagts fastighetsavdelningen så måste
skötsel av bland andra idrottsanläggningarna ske genom en
prioritering av vad som bedöms viktigast att underhålla. Då det idag
finns en väl fungerande spjutansatsbana vid A-planen så hänvisar vi
till den.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 236, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar att ärendet återemitteras för beredning
hos idrotts- och fritidsnämnden.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras, kommunfullmäktige besluta att ärende ska avgöras i
dag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
att ärendet ska avgöras i dag röstar ja, den som vill biträda Jonas
Sandströms återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster mot 41 nej-röster , 1 avstår och
1 frånvarande att återremittera ärendet..
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2011.480.310

§ 134
Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för
hundar i anslutning till verksamheter vid Blå Port, Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
oktober 2011 § 143 av Bengt Winnow. Förslaget är att inrättande av
en rastplats för hundar i anslutning till verksamheter vid Blå Port,
Karlskrona.
Tekniska nämnden har den 29 september 2013, § 81 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att behovet av hundrastplatser
är störst i stadsnära områden och förelagen yta lämpar sig väl för en
hundrastgård. Befintligt nätstaket mot Preem-macken kan nyttjas
vilket minskar kostnaderna för anläggande av hundrastgård.
Förslagsställaren påtalar även att hundägare från närområdet, i
föreningsform, kan åta sig att sköta hundrastgården.
Tekniska förvaltningen avser att anlägga en hundrastgård mot
befintligt staket vi Preem-macken, Blå Port. Kostnad för anläggande
beräknas till 20 tkr och tas inom befintlig budget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 237, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2013.16.102

§ 135
Avsägelser av kommunala uppdrag
Ros-Marie Leksell (SD) har i en skrivelse daterad 30 september 2013
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Joakim Holgersson (S) har i en skrivelse daterad 23 oktober 2013
avsagt sig sina uppdrag som ersättare i i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2013.16.102

§ 136
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
AB Karlskronahem
Ersättare Mikael Andersson (FP) efter Filip Issal.
KGP Logent Terminal AB
Ledamot Lottie Dahl Ryde.
_____
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Akterna

KS.2013.204.041
KS.2012.245.700

§ 137
Anmälningsärende.
a) Protokollsutdrag Socialnämnden 131021, § 111, budgetuppföljning
socialförvaltningen september 2013.
b) Anmälan till kommunfullmäktige av kvartalsrapport 1 juli- 30
september 2013 för socialnämnden.
_____
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Akterna

KS.2013.459.860
KS.2013.478.511
KS.2013.486.106

§ 138
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att högtidlighålla minnet av John Lind, av
Martin Hult, Mattias Nilsson och Björn Håkansson.
Medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid köpcentrat
Wachtmeisters varuintag, av Hans Lineskär.
Motion håll ihop Karlskrona- en strategi för social hållbarhet, av
Yvonne Sandberg-Fries (S) och Eva-Marie Malmgren (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
______
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Miljö- och byggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kommunens anslagstavla
Akten

KS.2012.216.214

§ 139
Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö. Godkänna.
Detaljplanen för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö, har varit utställd för
granskning. Under utställningstiden, från den 24 maj till den 21 juni
2013, har utställningshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona
kommun, stadsbiblioteket och på Karlskrona kommuns webbplats:
karlskrona.se. Utställningen har annonserats i lokalpressen fredagen
den 24 maj 2013.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett
bostadshus på idag obebyggd mark. Skyddsbestämmelser införs för
den kultur-historiskt värdefulla bebyggelsen mot Ronnebygatan.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i öster och norr av Stora
Möllebacksgränd, i väster av Möllebackskyrkan och
centrumbebyggelse och i söder av Ronnebygatan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 225, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö, daterad
april 2013, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Stiftelsen Blekinge museum
Akten

KS.2011.579.872

§ 140
Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen
av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
Stiftelsen Blekinge museum är ägare till flertalet kulturbyggnader i
Wämöparken. Kommunen äger marken samt övriga anläggningar i
parken såsom dansbana, scen, toaletter mm. Fram till 1998 hade
Stiftelsen avtal med föreningen Wämöparken u p a angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i parken. 1998-0101 trädde föreningen, i vilken kommunen hade 91 % av andelarna, i
frivillig likvidation.
I samband därmed träffade Karlskrona kommun genom
kommunstyrelsen avtal med föreningen i likvidation om att under
tiden för likvidation överta ansvaret för den skötsel och vård av
Stiftelsen tillhöriga byggnader i Wämöparken som åvilat föreningen
genom förvaltningsavtalet. Något avtal med Stiftelsen avseende
detta kommunens åtagande träffades emellertid inte vid tidpunkten.
Kommunen har sedan dess genom tekniska förvaltningen svarat för
drift och underhåll och försäkringar avseende de kulturhistoriska
byggnaderna i parken.
Ett avtal bör tecknas med Stiftelsen för att gentemot Stiftelsen
tydliggöra kommunens åtagande avseende byggnaderna. Tekniska
förvaltningen har därför i samråd med länsmuseichefen arbetat fram
ett förslag till förvaltningsavtal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 226, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till avtal med stiftelsen Blekinge
museum angående förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna
i Wämöparken.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2010.229.107

§ 141
Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona
kommun.
I Finanspolicyn för Karlskrona kommun och den samlade
verksamheten framgår att kommunstyrelsen ansvarar för att minst
årligen eller vid behov ompröva finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna i kommunen och AB Karlskrona Moderbolag. I samband
med dessa omprövningar skall bl.a. ställning tas till om förändringar
kan genomföras för att optimera den samlade verksamhetens
finansverksamhet.
Finanspolicyn antogs av kommunfullmäktige augusti månad 2010
och har gällt fr.o.m. 101001. Policyn föreslås revideras avseende
antalet rapporteringstillfälle från kommunstyrelse till
kommunfullmäktige som utökas från en gång per år till tre gånger per
år. I övrigt föreslås inga förändringar.
I dokumentet ”Finansiella riktlinjer Karlskrona kommun” föreslås,
förutom fler rapporteringstillfällen, även revideringar som syftar till att
anpassa dokumentet till förändrade förhållanden på de finansiella
marknaderna.
Förändringarna innebär att;
en lägre andel (40 %) av den externa låneskulden får ha en kortare
räntebindningstid än ett år. (tidigare 50 %),
kapitalbindningstiden får (tidigare lydelse bör) inte understiga 2 år,
Maximalt 50 % av den totala derivatvolymen uttryckt som nominellt
belopp får (tidigare lydelse bör) ligga hos en enskild motpart.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november 2013, §
227 för egen del beslutat
1. att fastställa finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun att
gälla fr.o.m. 140101, samt
2. att uppdra åt AB Karlskrona Moderbolag att senast under
december månad år 2013 lämna förslag på reviderade finansiella
riktlinjer för AB Karlskrona Moderbolag.
Forts
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§ 141 forts
Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona
kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 227, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa finanspolicy för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet att gälla fr.o.m. 1 januari 2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Affärsverken AB
AB Karlskrona Moderbolag
Akten

KS.2007.293.370

§ 142
Slutrapport Affärsverkens projekt Kraftvärmeverk
Affärsverken har arbetet fram en slutredovisning av projektet
Kraftvärmeverk. Slutrapporten är behandlad av styrelsen i
Affärverken AB den 30 augusti 2013.
AB Karlskrona Moderbolag har vid sammanträdet den 26 september
2013 § 85 beslutat att översända rapporten till kommunfullmäktige
för godkännande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 228, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.249.029

§ 143
Resepolicy för Karlskrona kommun
Resepolicyn ska gälla för resor i tjänsten och syftar till att påverka
personalens resor till att de genomförs på ett trafiksäkert,
kostnadseffektivt och miljöanpassat sätt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 229, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa resepolicyn.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.393.042

§ 144
Miljöbokslut 2012
Kommunledningsförvaltningen, miljöstrategiska enheten har
uppdraget att årligen sammanställa kommunens miljöbokslut.
Miljöbokslutet för år 2012 redovisar bland annat vissa nyckeltal samt
annan relevant information inom miljöarbetet i Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 230, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna miljöbokslutet för år 2012.
Sofia Bothorp (MP) OCH Mats Lindbom (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan-Anders Lindfors (S), Magnus Johansson (S) och Jan
Lennartsson (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.223.041

§ 145
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2014
och planer 2015-2016 finns följande handlingar:
1. Femklöverns = moderaternas, folkpartiets, kristdemokraternas,
centerpartiets och miljöpartiets förslag till ”Budget för 2014 samt
ramar för 2015 och 2016, ”vi gör det tillsammans en framtid som
håller” som innehåller 13 stycken beslutsattsatser.
2. Socialdemokraternas ”kunskap och arbete bygger framtiden
för ett starkt Karlskrona”, förslag till budget för 2014, samt ramar
2015-2016.
3. Vänsterpartiets ” världens bästa Karlskrona” budget för 2014
samt planer för 2015-2016.
4. Sverigedemokraternas ”med ansvar för framtiden- ett
Sverigevänligt alternativ för Karlskrona”, budget för 2014 samt
planer för 2015-2016.
4. Protokoll från förhandling den 25 oktober 2013 enligt MBL §
19.
5. Protokoll från förhandling den 29 oktober 2013 enligt MBL §
11.
Socialdemokraterna överlämnar vid dagens sammanträde sina 9
beslutsattsatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 231, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa finansiella mål för åren 2014 – 2016 för Karlskrona
kommun i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget under
rubriken ”Övergripande ekonomiska mål”,
2. att fastställa övriga mål för Karlskrona kommun och dess samlade
verksamhet i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget,
bilagan ”Mål och indikatorer”,
3. att med hänvisning till beslut under att-sats 2, samtliga mål som
framgår av kommunfullmäktiges beslut § 100/2012 om budget och
plan för åren 2013 – 2015 har upphört att gälla, Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
4. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till
kommunfullmäktige anmäla, ansvars- och uppgiftsfördelning
avseende det fortsatta arbetet med de enligt att-sats 2 ovan
fastställda målen för Karlskrona kommun och dess
samlade verksamhet,
5. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommunens nämnder och styrelse för åren 2014 – 2016 i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till budget, bilagorna
”Resultatbudget” respektive ”Budgetsammanställning
Karlskrona kommun”,
6. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2014 – 2018 för
Karlskrona kommun och dess bolag i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget, bilagan ”Sammanställning
fastställda investeringsramar”,
7. att fastställa ramar för upplåning, utlåning och borgensteckning för
Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet i enlighet med
kommunstyrelsen förslag till budget, bilagan ” KF ramar för
upplåning, utlåning och borgensteckning
år 2014”,
8. att fastställa resultatkrav på Utveckling i Karlskrona AB till – 16,9
mnkr för år 2014,
9. att ålägga nämnder, styrelse och bolagsstyrelser att i övrigt
genomföra de uppdrag och beakta de prioriteringar som framgår av
budget och plan för åren 2014-2016,
10. att samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser härmed ska anses besvarade med hänvisning till vad som i
övrigt framgår av budget och plan för åren 2014-2016,
11. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats till oförändrat 21:51
kronor för år 2014,
12. att till protokollet notera att kommunstyrelsens förslag till budget
och plan för åren 2014-2016 behandlats i enlighet med MBL § 11,
samt
13. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2014 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas budgetramar såsom
utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven. Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Camilla Brunsberg (M), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP),
Tommy Olsson (KD), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson
(M), Björn Gustavsson (MP), Jan-Åke Nordin (M), Carl-Göran
Svensson (M), Kent Lewén (FP), Gunilla Ekelöf (FP), Ingrid
Hermansson (C), Emma Stjernlöf (M), Ann-Louise Trulsson (-) och
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S),
Yvonne Sandberg-Fries (S), Linda Ekström (S), Lisbeth Bengtsson
(S), Magnus Johansson (S), Elina Gustafsson (S) yrkar bifall till
Socialdemokraternas förslag till budget ”kunskap och arbete bygger
framtiden för ett starkt Karlskrona”, förslag till budget för 2014, samt
ramar 2015-2016 som innehåller 9 stycken attsatser.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
till budget ”med ansvar för framtiden- ett Sverigevänligt alternativ
för Karlskrona”, budget för 2014 samt planer för 2015-2016.
Ulf Hansson (V), Reine Svensson (V) och Günter Dessin (V) yrkar
bifall till Vänsterpartiets förslag till budget ” världens bästa Karlskrona”
budget för 2014 samt planer för 2015-2016.
Maria Persson (C) och Mikael Andersson (FP), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget, samt avslag på
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Börje Dovstad (FP), Sophia Ahlin (M), Jan-Olof Petersson (FP), , Eva
Strömqvist (S), Emina Cejvan (M), Jonas Sandström (S), Eva-Marie
Malmgren (S), Christopher Larsson (SD), Peter Johansson (S), Billy
Åkerström (KD) och José Espinoza (MP) yttrar sig.
-------------

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
Jan-Olof Petersson (FP) och Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Niklas Platow (M), Günter Dessin (V), Elina Gustafsson (S), Sofia
Bothorp (MP), Magnus Johansson (S), Börje Dovstad (FP), Patrik
Hansson (S) och Jörgen Johansson (C) yttrar sig
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
till budget.
----------------

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Jonas Sandström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
--------------

ÄLDRENÄMNDEN
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Börje Dovstad (FP), Christopher Larsson (SD) och Sofia Bothorp
(MP) yttrar sig.
-------------------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Ingrid Trossmark (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
-------------
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.

HANDIKAPPNÄMNDEN
Fredrik Wallin (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Karin Månsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
-------------------

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Jan Elmqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Reine Svensson (V) yrkar bifall på vänsterpartiets förslag på budget.
Christopher Larsson (SD), Billy Åkerström (KD) och Börje Dovstad
(FP) yttrar sig.
-----------------

KULTURNÄMNDEN
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Birgitta Möller (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
---------------

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Eva Öman (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.

TEKNISKA NÄMNDEN
Tommy Olsson (KD) och Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Åke Håkansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till
budget.
Günter Dessin (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.
Lars-Göran Forss (M) och Magnus Johansson (S) yttrar sig.
---------

VALNÄMNDEN
Magnus Johansson (S) yttrar sig.

-----ÖVERFÖRMYNDANÄMNDEN
Börje Dovstad (FP) och Henrik Larsen (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.

-----KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande Peter Glimvall (M), Christopher Larsson (SD) och Sofia
Bothorp (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets
förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas,
Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att anta Socialdemokraternas förslag
som motförslag.
Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas och
Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att
anta Vänsterpartiets förslag som motförslag mot Socialdemokraternas
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Sverigedemokraternas förslag röstar ja, den som vill bifalla
vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 7 ja-röster och 13 nej-röster och 53 avstår,
2 frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta
Vänsterpartiets förslag som motförslag. Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på Socialdemokraternas
förslag mot Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutat att anta Socialdemokraternas förslag som motförslag
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Socialdemokraternas förslag röstar ja, den som vill bifalla
Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 35 ja-röster och 38 nej-röster och 2
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta
Vänsterpartiets förslag som motförslag. Voteringsprotokoll 3.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
mot Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla
Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 5 nej-röster, 30 avstår och
2 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4. Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Reservationer
Rikard Jönsson (S), Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S), Peter Johansson (S), Elina Gustafsson (S),
Claes-Urban Persson (S), Lotta Törnström (S), Patrik Andersson (S),
Ingrid Trossmark (S), Eva- Marie Malmgren (S), Åke Håkansson (S),
Mats Fagerlund (S), Oscar Dyberg (S), Bo Svensson (S), Magnus
Johansson (S), jan Elmqvist (S), Lisbeth Bengtsson (S), Fredrik
Wallin (S), Jonas Sandström (S), Patrik Hansson (S), Eva Öman (S),
Birgitta Möller (S), John-Erik Danerklint (S), Yvonne Sandberg-Fries
(S), Eva-Lotta Altvall (S), Anders Persson (S) och Linda Ekström (S)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa finansiella mål för åren 2014 – 2016 för Karlskrona
kommun i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget under
rubriken ”Övergripande ekonomiska mål”,
2. att fastställa övriga mål för Karlskrona kommun och dess samlade
verksamhet i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget,
bilagan ”Mål och indikatorer”,
3. att med hänvisning till beslut under att-sats 2, samtliga mål som
framgår av kommunfullmäktiges beslut § 100/2012 om budget och
plan för åren 2013 – 2015 har upphört att gälla, Forts
4. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till
kommunfullmäktige anmäla, ansvars- och uppgiftsfördelning
avseende det fortsatta arbetet med de enligt att-sats 2 ovan
fastställda målen för Karlskrona kommun och dess
samlade verksamhet,
5. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommunens nämnder och styrelse för åren 2014 – 2016 i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till budget, bilagorna
”Resultatbudget” respektive ”Budgetsammanställning
Karlskrona kommun”,
6. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2014 – 2018 för
Karlskrona kommun och dess bolag i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget, bilagan ”Sammanställning
fastställda investeringsramar”,
Forts
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§ 145 forts
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
7. att fastställa ramar för upplåning, utlåning och borgensteckning för
Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet i enlighet med
kommunstyrelsen förslag till budget, bilagan ” KF ramar för
upplåning, utlåning och borgensteckning
år 2014”,
8. att fastställa resultatkrav på Utveckling i Karlskrona AB till – 16,9
mnkr för år 2014,
9. att ålägga nämnder, styrelse och bolagsstyrelser att i övrigt
genomföra de uppdrag och beakta de prioriteringar som framgår av
budget och plan för åren 2014-2016,
10. att samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser härmed ska anses besvarade med hänvisning till vad som i
övrigt framgår av budget och plan för åren 2014-2016,
11. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats till oförändrat 21:51
kronor för år 2014,
12. att till protokollet notera att kommunstyrelsens förslag till budget
och plan för åren 2014-2016 behandlats i enlighet med MBL § 11,
samt
13. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2014 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas budgetramar såsom
utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.409.041

§ 146
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 september 2013 §
71 hemställt att kommunfullmäktige fastställer bilaga ”Tekniska
nämndens taxor 2014” att gälla fr.o.m. 1 januari 2014 med följande
undantag;
Taxa 19:1 ” Förtöjningsplatsens belägenhet och servicegrad” är på
remiss hos Båtrådet och kommer att behandlas på Tekniska
nämndens oktobersammanträde.
Taxa avseende kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning §§ 5 -12 som behandlar anläggningsavgifter utgår
och behandlas på Tekniska nämndens oktobersammanträde.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2014 års
taxor har räknats upp med i genomsnitt 2,5 %. Beloppsavrundningar
tillämpas.
Taxor som i förslaget till största delen vänder sig till företagskunder
är redovisade exklusive mervärdesskatt och taxor som till största
delen vänder sig till privatkunder redovisas inklusive mervärdesskatt.
I inledningen till varje taxeavsnitt framgår huruvida mervärdesskatten
är inkluderad eller exkluderad.
Förändringar i taxan där tillägg/förändring gjorts i avgiften är
markerat med rött i förslaget och kommenteras nedan.
Fartygsavgifter, kap 1
Ny taxa för kryssningsfartyg per brt på redden har tillkommit.
Kryssningsfartyg på redden (ankrad till sjöss) ska betala halv avgift.
Avgiften ska täcka kostnaden för båtar som transporterar
passagerare mellan kaj och kryssningsfartyg, ”tenderbåtar”.
Ny taxa för båt som sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal
kaj. Avgiften ska medverka till att täcka kostnader för underhåll av
kajerna.
Offentlig plats, kap 14
Ny taxa har tillkommit för avgift för upplåtelse parkeringsplats där pavgift uteblir. Taxan per dag motsvarar 2 timmars p-avgift.
Forts
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§ 146 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Båtplatsavgifter, kap 19
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 201309-17 att lyfta ur kapitel 19.1 båtplatsavgifter.
Parkeringsavgifter, kap 20
Ny taxa införs 2014 för reserverad p-plats i Handelshamnen. Taxan
gäller i kombination med giltig p-biljett.
Taxa för laboratorietjänster, kap 21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
Vatten- och avloppstaxa, kap 22
Den fasta delen av brukningsavgiften höjs med 5 %. Den rörliga
delen höjs med 0,85 kr eller 3 % till 27,50 kr. Taxan höjdes med 1,65
kr/kbm 2013 fr.o.m. 2013-03-01 mot planerade 1,25 kr/kbm fr.o.m.
2013-01-01. Med anledning av detta höjs kubikmeterpriset bara 0,85
kr/kbm fr.o.m. 2014-01-01.
Från 2014 när eget kapital är återställt kommer intäkterna att
finansiera ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i
Karlskrona vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår
investeringen till 375 mnkr som ger en ökad kapitalkostnad och
driftkostnad med 20 mnkr/år.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150
m3 innebär en höjd månadskostnad med 28 kr eller 338 kr/år.
Renhållningstaxa, kap 23
Taxeförslaget innebär en styrning mot ökad sortering och minskning
av mängden matavfall. Naturvårdsverket har antagit mål och ett av
dessa är att minska matavfallet. För att försöka vara med och
påverka, erbjuder Tekniska förvaltningen en taxa för kärl på 80 liter
för komposterbart.
För att få en mer lättförståelig och enklare taxa att handlägga, har
alla fasta avgifter likställts efter abonnemangstyp.
Fast avgift för permanentbostad är densamma oavsett om det är
sorterat eller osorterat. Skillnaden i pris är lagd på den rörliga
avgiften (hämtningsavgiften). Fast avgift för båda typerna av
abonnemang är 875 kr inkl. mervärdesskatt.
Fast avgift för fritidsbostad är justerad på samma vis som för
permanentbostad. Fast avgift för båda typerna av abonnemang är
575 kr inkl. mvs.
Forts
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§ 146 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Ett 80 liters kompostkärl debiteras till självkostnadspris. En
subventionerad avgift ökar risken för överfulla kompostkärl som
skapar olägenheter i samhället.
Hämtningsavgiften för 80 liters kärl varannan vecka har sänkts med
75 kr inkl. mvs. Hämtningsavgiften för 130 liters kärl var fjärde vecka
har sänkts med 35 kr inkl. mvs. och för tömning varannan vecka har
avgiften sänkts med 75 kr inkl. mvs.
Abonnemang med 190 liters kärl brännbart har höjts. Tömning var
fjärde vecka har höjts med 15 kr inkl. mvs. och tömning varannan har
höjts med 25 kr inkl. mvs.
Sänkningarna och höjningarna har gjorts för att skapa en märkbar
fördel för abonnemang med mindre volymer och att medborgarna
mer aktivt ska välja mindre kärl samt sortera ut förpackningsmaterial.
För fritidsbostäder har abonnemang med 190 liters kärl höjts med 25
kr för tömning var fjärde vecka och 50 kr inkl. mvs för tömning
varannan vecka.
För osorterat avfall har den rörliga avgiften höjts med 10 %.
Höjningen blir något lägre än tidigare och beror på att den fasta
avgiften ska hållas orörd. Taxan för flerbostadshus har justerats för
att följa den rörliga taxan för villa.
Det ska finnas ett klart samband mellan antalet hämtningar per år
och avgiften. Samma avgift ska utgå för villa och flerbostadshus
med samma kärlstorlek.
Abonnemangen med osorterat avfall i container höjs med 10 %.
Latrin höjs med 10 %, liksom tidigare år.
Ny taxa införs för hämtning av fosforfälla. Med nya typer av enskilda
avlopp har hämtningen utökats med tjänsten hämtning av fosforfälla.
Hämtningsavgiften är till självkostnadspris liksom
behandlingsavgiften. Enstaka transporter blir dyra men filtret byts
vartannat till vart tredje år.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.

Forts
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§ 146 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 232, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1 att fastställa vatten- och avloppstaxa exklusive anläggningsavgifter
för år 2014 i enlighet med föreliggande förslag.
2 att fastställa renhållningstaxa för år 2014 i enlighet med
föreliggande förslag.
4. att fastställa hamntaxa för år 2014 exklusive punkt 1.5.4 båt som
sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal kaj erlägger en
avgift på 500 kr
5. att fastställa övriga taxor för år 2014 inom tekniska nämndens
verksamheter i enlighet med föreliggande förslag exklusive kap 14,
offentlig plats, avgift för upplåtelse P plats där p avgift uteblir.
6. att samtliga beslutade taxor ska gälla fr.o.m. 2014-01-01.
Yrkande
Mikael Andersson (FP) yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag att
återkomma under 2014 med ett förslag till införande av kostandsfri
parkering med P-skiva på Trossö.
Gunilla Ekelöf (FP) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag, samt avslag på Mikael Anderssons
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Mikael Anderssons tilläggsyrkande.
Mot Gunilla Ekelöfs m fl avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår Mikael Anderssons tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1 att fastställa vatten- och avloppstaxa exklusive anläggningsavgifter
för år 2014 i enlighet med föreliggande förslag,
2 att fastställa renhållningstaxa för år 2014 i enlighet med
föreliggande förslag,
3. att fastställa hamntaxa för år 2014 exklusive punkt 1.5.4 båt som
sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal kaj erlägger en
avgift på 500 kr,
Forts
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§ 146 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014.
4. att fastställa övriga taxor för år 2014 inom tekniska nämndens
verksamheter i enlighet med föreliggande förslag exklusive kap 14,
offentlig plats, avgift för upplåtelse P plats där p avgift uteblir, samt
5. att samtliga beslutade taxor ska gälla fr.o.m. 2014-01-01.
____
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Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.399.706

§ 147
Höjning av avgift för trygghetslarm
Äldrenämnden har vid sammanträde den 25 september 2013, § 92
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att avgiften för
trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från 1 april 2014.
I äldrenämndens verksamhetsplan 2013 och plan 2014-2015 har
äldrenämnden gjort en bedömning att kostnaderna för trygghetslarm i
ordinärt boende kommer att öka utifrån kravet på ny teknik som
säkerställer ansvar trygghet och kvalitet vid installation av
trygghetslarm.
Den analoga tekniken kommer inom den närmsta tiden behöva bytas
ut och det kommer att medföra ökade kostnader.
Äldrenämnden beslutade 2013-08 en utredning till grund för
förändringar inom kommunikation för trygghetslarm.
Beslutade utveckling bedöms att påverka kostnadsutveckling.
I budget och verksamhetsplan 2013 och plan 2014-2015 fanns
föreslagen höjning med 100 kronor för trygghetslarm
Vid sammanträde med kommunala Pensionärsrådet 2012-12-12
framkom att föreslagen höjning av trygghetslarm från 2014 med
fördel skulle delas upp med höjning i två etapper.
Äldrenämnden beslutade att föreslå fullmäktige besluta om att
avgiften höjs 50 kronor per månad från 1 mars
Beslutad höjning verkställdes av äldreförvaltningen genom ny avgift
till brukarna from 2013-08-09
Mot bakgrund av ovan förslås höjning av avgifter trygghetslarm 50
kronor per månad etapp två gälla from 2014-04-01
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 233, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från 1
april 2014.
Forts
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§ 147 forts
Höjning av avgift för trygghetslarm
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Günter Dessin (V) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons m fl avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher
Larssons m fl avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 63 ja-röster och 9 nej-röster, 1 avstår och 2
frånvarande att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag. Voteringsprotokoll 5.
Reservationer
Christopher Larsson (SD) och Günter Dessin (V) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avgiften för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad från 1
april 2014.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.375.101

§ 148
Svar på motion angående minskning av antal ledamöter i
fullmäktige
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19 september
2013 § 106 av Ola Svensson (SD). Förslaget är att
kommunfullmäktige besluta att antalet mandat i fullmäktige minskas
från 75 till 61.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 oktober 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att enligt
kommunallagens 5 kap 1§ bestäms fullmäktiges antal till ett udda tal
och till ett minimum av antalet ledamöter utefter hur många
röstberättigade invånare som finns i kommunen.
För Karlskrona kommun som har över 36 000 röstberättigade är det
minsta antalet ledamöter som lagen föreskriver 61.
Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska
ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas
nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av
februari månad valåret.
I budgetbeslutet för 2013 och planer för 2014-2015 togs ett beslut om
översyn av förvaltnings- och nämndorganisationen i kommunen med
en långsiktig plan om att minska kostnaderna för dessa med 7
mkr/år. Arbetet med denna översyn har påbörjats och som en
konsekvens av detta kan det leda till förändrad storlek av fullmäktige,
styrelse, nämnder och bolagsstyrelser. I nuläget är tidsplanen att
förslag till ny organisering ska vara framme för beslut under januari
2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 233, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på motionen.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
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§ 148 forts
Svar på motion angående minskning av antal ledamöter i
fullmäktige
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Christopher Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
____
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Socialnämnden
Akten

KS.2012.459.139

§ 149
Svar på motion engående beräkning av flyktingmottagande i
Karlskrona kommun.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Ola Svensson (SD). Förslaget är
att en beräkning görs för Karlskrona kommun för tiden 20072011, kring hur kostnaden för ekonomiskt bistånd till
nyanlända som inte kunnat försörja sig själva efter avslutad
introduktion varit, då en liknande undersökning gjorts i Växjö
kommun, samt att det ska utredas vilka åtgärder som är
nödvändiga för att uppnå en god ekonomisk hushållning i
kommunen, utifrån den första frågan.
Socialnämnden har den 23 september 2013, § 90 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
socialnämndens budgetuppföljningar sorteras inte mottagarna av det ekonomiska biståndet ut i olika grupper. En
motsvarande manuell utsortering av kostnaderna för flyktingmottagandet i Karlskrona skulle därför innebära en mycket
tidskrävande process, eftersom det skulle kräva att man gick
igenom samtliga utbetalningar under tidsperioden.
Däremot skickas automatiskt genererade rapporter till Socialstyrelsen från socialförvaltningens verksamhetssystem, som
avser utbetalt ekonomiskt bistånd. I denna information finns
ett flertal klassificeringskoder som fylls i när ett ärende
initieras, bl a för om den som uppbär ekonomiskt bistånd är
flykting, familjesituationen,
o s v. Socialförvaltningen har inte möjlighet att bearbeta denna
statistik själv, det görs istället av Socialstyrelsen och statistiken
finns tillgänglig för var och en att ta del av, via Socialstyrelsens
hemsida, på
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/ekonomisktbist
and.
Som all automatiskt genererad statistik finns dock flera felkällor som bör tas i beaktande när man bedömer den information man får fram.
Det flyktingmottagande som görs i Karlskrona kommun har
kommunfullmäktige med stor majoritet beslutat om. Forts
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§ 149 forts
Svar på motion engående beräkning av flyktingmottagande i
Karlskrona kommun.
Därigenom får flyktingmottagandets budgetpåverkan anses
redan bedömd som rimlig av fullmäktige.
Kostnaderna för utbetalning av det ekonomiska biståndet är i
balans enligt budgetavstämning 130731. Den ekonomiska
hushållningen framöver i kommunen, hanteras i den pågående budgetprocessen.
Att manuellt ta fram de uppgifter som efterfrågas skulle
innebära en mycket tidskrävande process. Automatiskt
genererade uppgifter av liknande art som de som efterfrågas finns, om än med viss osäkerhetsmarginal, att hämta
för var och en på Social-styrelsens hemsida. Förvaltningen
bedömer därför att socialnämnden bör rekommendera
kommunstyrelsen att motionen ska avslås i det hänseendet.
Vad gäller den ekonomiska hushållningen bedöms den vara
en politisk fråga, som hanteras i den pågående budgetprocessen, varför förvaltningen bedömer att socialnämnden
bör rekommendera kommunstyrelsen att motionen ska
avslås även i det hänseendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 november
2013, § 235, föreslagit kommunfullmäktige besluta
Yrkande
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till motionen.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Mats Lindbom(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Elina Gustafsson (S) och Jan-Olof Peterson (FP) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag, samt avslag Christopher
Larssons bifallsyrkande till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsen förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
______

3 december 2013

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 3
december 2013.
§ 150 Länsövergripande samverkansavtal - vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar samt ansvarsfördelning och samordning av insatser till
barn och ungdomar.
____

3 december 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Tisdagen den 3 december 2013 kl 13.00-13.20

Beslutande

Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Bo Svensson (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Christina Mattisson (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Nils Johansson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
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3 december 2013
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Michael Ryge (S)
Patrik Enstedt (S)
Lotta Törnström (S)
Lotta Holgersson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Åke Håkansson (S)
Anders Persson (S)
Mats Fagerlund (S)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Ann-Marie Branje (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Gunilla Eklöf (FP)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Mikael Svensson (MP)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande ersättare

Bengt Fröberg (M)
Kent Lewén (FP)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Bruno Carlsson (SD) och Eva Öman (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 4 december 2013, kl. 14.00
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3 december 2013

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 150
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Bruno Carlsson (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Eva Öman (S)

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 december 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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3 december 2013

5

Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
KS.2013.403.106
Blekinge läns landsting
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Barn- och ungdomsnämnden
Handikappnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Akten
§ 150
Länsövergripande samverkansavtal - vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar samt ansvarsfördelning och
samordning av insatser till barn och ungdomar.
Representanter för länets kommuner och för landstinget har tagit
fram avtal om samverkan rörande vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar och barn och ungdomar och enligt följande:
-

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från
18 års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i
behov av insatser från båda huvudmännen

-

Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av
insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av
samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen.

Barn- och ungdomsnämnden (sammanträde 2013-09-25, § 67),
utbildningsnämnden (sammanträde 2013-09-26, § 47),
handikappnämnden ( sammanträde 2013-10-03, § 53) samt
socialnämnden (sammanträde 2013-10-21, § 116) har lämnat
yttrande och därvid föreslagit kommunfullmäktige fastställa de
länsgemensamma samverkansavtalen.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande länsövergripande avtal om samverkan
avseende vuxna med psykiska funktionsnedsättningar samt
ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och
ungdomar.
Mats Lindbom (C), Inga-Lill Siggelsten-Blum (KD), Chatarina
Holmberg (S), Börje Dovstad (FP) och Karin Månasson (FP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

12 december 2013

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 12
december 2013.
§ 151 Utdelning av kulturpris 2013.
§ 152 Muntlig frågestund.
§ 153 Svar på medborgarförslag om viltstaket Angöringen- första viadukten vid
Ekebacken/Ava-vägen utanför KLRKs ridanläggning.
§ 154 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 155 Kommunala val
§ 156 Anmälningsärende
§ 157 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 158 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år 2014.
§ 159 Uppföljning per den 30 oktober 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 160 Svar på motion om läxhjälp.
§ 161 Ordförande julhälsning.
____

1

12 december 2013

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 12 december 2013 kl 13.00-16.35

Beslutande

Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter
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Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Gerthie Olsson (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist(S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Hind Abdul- Wahab (S) kl 13.00-15.00 §§ 151-del av
§§ 159
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) kl 13.00-15.00 §§ 151-del av §§ 159
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Christina Mattisson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.00-15.00 §§ 151-del
av §§ 159
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av §
160
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Henrik Larsen (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av § 160
Anna Ottosson (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av §
160
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av § 160
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)

12 december 2013
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Christopher Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Åke Håkansson (S)
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.10 §§ 151- del av § 160
Ann-Marie Branje (M)
Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Alf Stålborg (SD)
Göte Henriksson (SD) kl 13.00-16.25 §§ 151- del av §
160
Ove Uppgren (SD)
Mikael Andersson (FP)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-15.00 §§ 151-del av §§
159
John-Erik Danerklint (S) kl 15.50-16.35 §§ 160-161
Lotta Holgersson (S) kl 15.50-16.35 §§ 160-161
Kerstin Ekberg Söderbom (S) kl 15.50-16.35 §§ 160161
Anders Persson (S) kl 15.50-16.35 §§ 160-161
Marianne Nordin (M) kl 15.50-16.35 §§ 160-161

Närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Anders Persson (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S) kl 13.00-15.50 §§ 151159
Björn Fries (S)
Lotta Thörnqvist (S) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Marianne Nordin (M) kl 13.00-15.50 §§ 151-159
Ulf Danielsson (M)

12 december 2013

Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-16.00 §§ 151-del av 160
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Bruno Carlsson (SD) och Birgitta Möller (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
onsdagen den 18 december 2013, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 151-161
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Bruno Carlsson (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Birgitta Möller (S)

4

12 december 2013

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 18 december 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5

12 december 2013

6

§ 151
Utdelning av kulturpris 2013.
Kulturpriset tilldelas år 2013 bröderna Joachim och
Lenny Mostberg med följande motivering:
För professionellt engagemang inom scenkonstområdet i Karlskrona
under många år. Ni har tillsammans – och var för sig – sett till att
Karlskrona fått revy, regi, skådespeleri, dramatik, sång, musik, teori
och poesi. Två Karlskronasöner som skrivit in sig i stans historia som
genuina artister - värda många och långa applåder också i framtiden.
___

12 december 2013
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§ 152
Muntlig frågestund.
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga om felanmälan på fastigheter.
Tommy Olsson (KD) svarar.
-----Yvonne Sandberg Fries (S) ställer en fråga om taktikröstning till
Sverigedemokraterna.
Ola Svensson (SD) svarar.
------Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till Börje Dovstad (FP) om varför
femklövern inte har kommunen som alternativ när det gäller huvudman
till dagbarnvårdarna.
Börje Dovstad (FP) svarar.
_______

12 december 2013

Tekniska nämnden
Trafikverket
Akten

8

KS.2013.253.183

§ 153
Svar på medborgarförslag, Viltstaket sträckan Angöringen
första viadukten vid Ekbacken/AVA-vägen utanför KLRKs
ridanläggning.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23 maj
2013, § 61 av Jenny Hagström. Förslaget är att ett viltstaket anläggs
vid Karlskrona Lyckå Ridklubb i syfte att öka säkerheten och
förhindra att lösspringande hästar kan komma upp på den
intilliggande E22. Sträckan som önskas är den mellan Angöringen
och fram till viadukten vid Axel W Anderssons väg.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 24 september 2013, § 83,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Teniska nämnden har därvid
angett att Karlskrona kommun inte är väghållare för E22 utan detta är
en statlig väg där Trafikverket är väghållare. Frågan om viltstaket vid
E22 ska därför lämnas över till Trafikverket för handläggning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 259, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att frågan om viltstaket utmed E22 lämnas över till Trafikverket för
handläggning, samt
2. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

12 december 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

9

KS.2013.16.102

§ 154
Avsägelser av kommunala uppdrag
Richard Lundqvist(S) har i en skrivelse daterad 6 december 2013
avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Daniel Jusinski (KD) har i en skrivelse daterad 5 december 2013
avsagt sig sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Gabriel Böck (M) har i en skrivelse daterad 11 december 2013 avsagt
sig sina uppdrag som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

12 december 2013

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

10

KS.2013.16.102

§ 155
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Nämndeman
Camilla Karlman (SD) efter Nils Johansson.
Äldrenämnden
Ersättare Pernilla Cederholm (SD) efter Nils Johansson.
_____

12 december 2013

Aktern

KS.2013.482.701

§ 156
Anmälningsärende.
Delårsrapport 2013 för Kommunalförbundet Kommunsamverkan
Cura individutveckling.
_____

11

12 december 2013

Akterna

12

KS.2013.494.317
KS.2013.495.739
KS.2013.503.317
KS.2013.526.003
KS.2013.527.825

§ 157
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att gamla vackra Saltöbron blir belyst, av
Roland Thörnqvist.
Motion inför äldreombudsman, av Christopher Larsson (SD).
Medborgarförslag om upprustning och belysning av gamla banvallen,
av Lisbeth Resman och Jan Fagerström.
Motion om replikrätt i fullmäktige, av Magnus Johansson (S).
Medborgarförslag om att fritidsbåtverksamheten flyttas till idrotts- och
fritidsnämnden/förvaltningen, av Lars Erik Blomqvist.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______

12 december 2013

Samtliga nämnder/styrelser
Arvodesberedningen
Ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen
Akten

13

KS.2013.489.024

§ 158
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år
2014.
Enligt beslut i fullmäktige november 1999 skall
sammanträdesersättning och arvoden för nämndsordföranden, vice
ordföranden m.fl. samt månadsarvoden för kommunalråden,
oppositionsråden och politiska sekreterare uppräknas med den
genomsnittliga lönehöjningen som utgått till kommunanställda
tillhöriga personalorganisationen Vision.
Enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2006 (KF § 191/2006)
skall det ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
räknas upp på samma sätt som arvodena för politiska sekreterare.
På samma sätt förhåller det sig när det gäller uppräkningen av det
administrativa stödet till Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 255, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppräknade arvoden och sammanträdesersättningar
fastställes,
2. att arvode för politisk sekreterare fastställs till 31 014 kr per månad
(heltidsnivå) eller 209 kr per timme inklusive semesterersättning,
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs till 15 297 kronor per mandat,
4. att administrativa stödet till Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna fastställs till 2 922 kronor i månaden per parti,
samt
5. att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2014.
Yrkande
Günter Dessin (V) yttrar sig.
Bruno Carlsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Forts

12 december 2013
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§ 158 forts
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m för år
2014.
Patrik Stjernlöf (M), Christopher Larsson (SD) och Emma Stjernlöf
(M) deltar ej i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Bruno Carlssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppräknade arvoden och sammanträdesersättningar
fastställes,
2. att arvode för politisk sekreterare fastställs till 31 014 kr per månad
(heltidsnivå) eller 209 kr per timme inklusive semesterersättning,
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs till 15 297 kronor per mandat,
4. att administrativa stödet till Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna fastställs till 2 922 kronor i månaden per parti,
samt
5. att ovanstående ska gälla från den 1 januari 2014.
Reservationer
Bruno Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
___

12 december 2013

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2013.207.041

§ 159
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Härmed överlämnas uppföljning per den 31 oktober för kommunen
och koncernen jämte en prognos för årets resultat.
Jämfört med delårsrapporten per sista augusti har beaktats
nämndernas senaste uppföljning, en ny reviderad
skatteunderlagsprognos, men också att de beslut som är tagna i
kommunstyrelse och kommunfullmäktige, alternativt i skrivandes
stund är på väg till kommunfullmäktige, har arbetats in.
Det är i synnerhet de sistnämnda som påverkar den reviderade
prognosen över årets resultat, som nu beräknas uppgå till + 11,7
mnkr på årsbasis jämfört med budgeterat + 7,3 mnkr. I det
prognostiserade resultatet har följande negativa orsaker beaktats.
-

den planerade utdelningen med 7 mnkr från moderbolaget är
flyttad till 2014
utebliven ersättning från Migrationsverket med 7 mkr

Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen för
kommunens resultat att uppnås under innevarande år. Prognosen
baserad på verksamhetsuppföljningen till och med oktober uppfyller
därmed de krav som ställs för att kommunen ska ha en ekonomi i
balans.
Uppföljningen per den 31 oktober bygger, avseende redovisningen
av de olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från
nämnder och förvaltningar.
I samband med behandling av delårsrapport per sista augusti
beaktade kommunfullmäktige de obalanser som då fanns hos några
av nämnderna. Kommunfullmäktige beslutade att de negativa
avvikelserna mot budget skulle medges eftersom de kunde hanteras
inom kommunens totala resultatprognos, men samtidigt att de inte
fick bli större.
Forts

12 december 2013
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§ 159 forts
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Det gavs även i uppdrag till handikappnämnden, socialnämnden och
äldrenämnden att månatligen upprätta och till kommunstyrelsen
redovisa den ekonomiska utvecklingen.
Socialnämnden har i samband med sin uppföljning per sista
september anmält till kommunfullmäktige (SN § 111-2013) att
nämnden inte kan fullfölja sitt uppdrag inom den fastställda budgeten
för verksamheten. Den prognos som Socialnämnden redovisar i
denna uppföljningsrapport är i stort sett, med undantag av
nedanstående, avvikelsemässigt densamma som i september.
Socialnämndens tidigare prognoser har innefattat intäkt från
Migrationsverket avseende hyra. Migrationsverket bestrider
kommunens krav och Socialnämnden har därför överklagat verkets
beslut. I samband med upprättandet av denna uppföljningsrapport
har Kommunledningsförvaltningen, med hänvisning till den s.k.
försiktighetsprincipen, gett socialförvaltningen direktiv om att
prognosen inte ska innefatta den berörda ersättningen från
Migrationsverket. Detta innebär en ökad negativ avvikelse mot
budget (av engångskaraktär för 2013) med 7 mnkr jämfört med den
prognos som fastställts av Socialnämnden. Mot den bakgrunden är
det rimligt att Kommunfullmäktiges beslut om att medge
anslagsöverskridande inkluderar även dessa 7 mnkr för
Socialnämnden.
Med hänvisning till ovanstående anser
Kommunledningsförvaltningen att Socialnämndens anmälan är såväl
noterad som besvarad.
Kommunledningsförvaltningen kan därmed konstatera att beslutet
om att handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden ges
tillåtelse att bedriva sina verksamheter med negativa avvikelser mot
budget skall kvarstå oförändrat.
I samtliga partiers förslag till kommunfullmäktige avseende budget
2014 och plan 2015 och 2016 har de prognostiserade obalanser som
fanns/finns hos nämnderna under 2013 beaktats. Respektive nämnd
måste därmed anses ha tilldelats ekonomiska ramar som täcker det
givna ansvaret för verksamheten (i skrivandes stund under
förutsättning att inga förändringar i budgetförslagen sker).
Forts

12 december 2013
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§ 159 forts
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen vill därför understryka respektive
nämnds ansvar att i det pågående arbetet med 2014 års
internbudget omgående säkerställa att uppdragen det kommande
året utförs med de medel som ställs till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 257, för egen del beslutat
att särskilt anmoda Socialnämnden och Äldrenämnden att
omgående tillse att verksamheten anpassas till de budgetramar
nämnderna tilldelats enligt fastställd Budget/Plan för åren 2014 –
2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 257, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt Äldrenämnden, Handikappnämnden och
Socialnämnden att vidta åtgärder så nämndernas negativa avvikelser
mot budget 2013 blir så låga som möjligt,
2. att Socialnämndens anmälan enligt § 111-2013 ska anses som
besvarad med hänvisning till dels medgiven negativ avvikelse mot
budget enligt delårsrapporten per augusti månad 2013, dels den för
individ- och familjeomsorgen utökade budgetramen enligt fastställd
Budget/Plan för åren 2014-2016, samt
3. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2013.
Yrkande
Tommy Olsson (KD), Börje Dovstad (FP), Patrik Hansson (S), Jan
Lennartsson (M), Ann-Louise Trulsson (-), Patrik Stjernlöf (M), Peter
Johansson (S), Christina Mattisson (S) och Carl-Göran Svensson (M)
yttrar sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (V) deltar ej i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt Äldrenämnden, Handikappnämnden och
Socialnämnden att vidta åtgärder så nämndernas negativa avvikelser
mot budget 2013 blir så låga som möjligt,
Forts

12 december 2013
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§ 159 forts
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
2. att Socialnämndens anmälan enligt § 111-2013 ska anses som
besvarad med hänvisning till dels medgiven negativ avvikelse mot
budget enligt delårsrapporten per augusti månad 2013, dels den för
individ- och familjeomsorgen utökade budgetramen enligt fastställd
Budget/Plan för åren 2014-2016, samt
3. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2013.
_____

12 december 2013

Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

19

KS.2011.230.610

§ 160
Svar på motion om läxhjälp.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 §
44 av Patrik Hansson (S) m fl. Förslaget är att ge berörda nämnder i
uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga skolor i
någon form erbjuda läxhjälp till elever.
Barn- och ungdomsnämnden lämnade den 19 december 2012, §
152, yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-29,§ 41, att återremittera
motionen till barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
för att utveckla svaret utifrån innehållet i motionen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 maj 2013, § 40, att
förutom att konstatera att kommunens skolor har rutiner, och
utvecklingsplaner för läxor och läxhjälp som ligger väl i linje med
motionernas intentioner och med aktuell forskning, också besluta att
strategier för läxor och läxhjälp ges utrymme i förvaltningens
kontinuerliga kvalitetsuppföljning.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade därutöver att tillsända
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den av förvaltningen
framtagna rapporten Motionerna Läxhjälp och Skola utan hemläxor
– hur arbetar skolorna i Karlskrona kommun vidare utifrån
motionerna.
Utbildningsnämnden har den 26 september 2013, § 42, lämnat
yttrande och beslutsförslag över motionen. I yttrandet anges i elva
punkter utbildningsnämndens insatser och beslutade målsättningar
för att stärka alla elevers möjligheter att nå kunskapsmålen. I beslut
föreslår utbildningsnämnden kommunfullmäktige att dessa punkter är
utbildningsnämndens plan och att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 november
2013, § 258, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.

Forts

12 december 2013
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§ 160 forts
Svar på motion om läxhjälp.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras för att belysa
förslagets effekter vad gäller ekonomi, organisation och pedagogik.
Chatarina Holmberg (S), Eva-Marie Malmgren (S), Ulf Hansson (V)
och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan-Olof Peterson (FP), Inga-Lil Siggelsten Blum (KD), Björn
Gustavsson (MP) yrkar bifall på Börje Dovstads återremissyrkande.
Linda Ekström (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återemitteras, kommunfullmäktige besluta att ärende ska avgöras i
dag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda
att ärendet ska avgöras i dag röstar nej, den som vill biträda Börje
Dovstads återremissyrkande röstar ja.
Fullmäktige beslutar med 26 ja-röster mot 37 nej-röster , 2 avstår och
10 frånvarande att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
Voteringsprotokoll bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
____

12 december 2013
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§ 161
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året
och önskar alla, ledamöter, ersättare, tjänstemän och massmedia en
God Jul och Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Rikard Jönsson (S) tackar ordförande för ett gott
samarbete i presidiet och önskar ordföranden en God Jul och ett Gott
Nytt År.
_____

23 januari 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
januari 2014.
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11

§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
____

Muntlig frågestund.
Svar på medborgarförslag om att skolklasser under dagtid ska åka gratis på
bussarna.
Svar på medborgarförslag om att papperskorgarna på allmänna platser ska
bytas ut till sorterbara papperskorgar.
Svar på medborgarförslag om belysning på Bångs plan på Stumholmen.
Svar på medborgarförslag om rastplats för hundar samt bättre skyltning och
gräsklippning på Stumholmen
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunala val
Anmälningsärende
Inkomna motioner och medborgarförslag.
Frågor.
AB Karlskrona Moderbolags begäran om förnyad garanti Miljödomstolen.
Uppföljning per den 30 oktober 2013 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Fastställande om ändrad tidpunkt för fastställande av budget/plan för åren
2015-2017.
Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014.
Taxa för kommunala fritidsbåtplatser.
Villkor för gästhamns- och husbilsuppställningsplats på kommunal fastighet
som inte drivs i kommunal regi.
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby.
Svar på motion om ”Fairtrade city”

1

23 januari 2014

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 januari 2014 kl 13.00-16.00

Beslutande

Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Bo Svensson (S) kl 13.00-15.20 §§ 1-14
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Eva Öman (S) kl 13.00-15.40 §§ 1-17, del av §§ 18
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S) kl 13.40-16.00 §§ 3-18
Yvonne Sandberg Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S) kl 15.20-16.00 §§ 14-18
Linda Ekström (S) kl 13.00-15.10 §§ 1-13
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
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23 januari 2014
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C) kl 13.55-16.00 §§ 4-18
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 14.10-16.00 §§ 9-13, 16-18
jäv §§ 14-15
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Ingrid Trossmark (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
John-Erik Danerklint (S)
Anders Persson (S)
Lotta Törnström (S)
Lotta Holgersson (S)
Jan Elmqvist (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sven Wallfors (M)
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Andersson (FP)
Pernilla Persson (C) kl 13.00- 13.55 §§ 1- 4
Billy Åkerström (KD)
Sandra Bengtsson (S) kl 15.10-16.00 §§ 14-18

Närvarande ersättare

Anders Ovander (M)
Ronnie Nilsson (M)
Marianne Nordin (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C) kl 13.55-16.00 §§ 4-18
Ingela Abramsson (C)
Caroline Skoglöw (V)

Tjänstemän

TF Kommundirektör Per Jonsson
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Christopher Larsson (SD) och Emma Swahn Nilsson
(M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
måndagen den 3 februari 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-18
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Christopher Larsson (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emma Swahn Nilsson (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 februari 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§1
Muntlig frågestund.
Yvonne Sandberg Fries (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Camilla Brunsberg på vilket sätt kommunstyrelsens
ordförande jobbar med att påverka landstingets beslut om
nybyggnation av ett nytt sjukhus och är politikerna eniga.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
___
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Chef för strategisk planering
Region Blekinge
Akten

7

KS.2012.378.530

§2
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
oktober 2012 § 141 av Sofia Jönsson. Förslaget är att skolklasser i
kommunen under dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i
kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har den 5 september 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Blekingetrafiken
är en del av Region Blekinge och det är regionstyrelsen som drar
upp riktlinjerna för taxesättningen och det är Region Blekinges
trafiknämnd som beslutar om taxorna i detalj. Taxesättningen ska
också vara lika i hela länet.
För att tillgodose det behov som förslagsställarna efterfrågar ger man
50 % rabatt till skolklasser enligt följande:
Skolkortet ger alla skolor möjlighet att mellan klockan 9 och 15 resa
till halva barn/ungdomspriset med buss och tåg inom Blekinge.
Skolkortet gäller samtliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i
Blekinge. Skolkortet kan även användas på helger och lov, så
länge det finns en koppling till skolverksamheten, vilket exempelvis
kan vara idrottsevenemang eller studiebesök.
Hur fungerar skolkortet? Skolkortet laddas med en valfri summa
pengar, förslagsvis efter skolans eller klassens uppskattade
resebehov. Minsta belopp att ladda Skolkortet med per gång är 1 000
kronor och högsta belopp är 10 000 kronor. Skolkortet är ett så kallat
"kontaktlöst" kort, vilket innebär att kortet har ett inbyggt chip, som
kortläsaren på bussen eller i biljettautomaten kan läsa av.
Resor med Skolkortet på buss får göras av grupper på 4-32 personer
per resa. Som mest får tio personer i gruppen vara vuxna. På tåget
kan upp till 64 personer resa med skolkortet samtidigt.
Forts

23 januari 2014
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§ 2 forts
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen.
Priset för elev och lärare/handledare är samma och baseras på
Blekingetrafikens gällande barn/ungdomspris (kontantresa), men ger
50 procent rabatt.
Kommunledningsförvaltningen anser att med de möjligheter
Skolkortet ger, så finns möjligheter att till ekonomiskt rimliga
kostnader använda kollektivtrafiken för skolklasser vid kultur- och
idrottsevenemang etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
20, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Christopher Larsson (SD), Anna Ekström (FP), Sofia Bothorp (MP),
Jan-Olof Peterson (FP) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åsa
Gyberg Karlsson bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
____
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Tekniska nämnden
Akten

9

KS.2012.46.450

§3
Svar på medborgarförslag om att papperskorgarna på allmänna
platser ska bytas ut till sorterbara papperskorgar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 16
februari 2012, § 23 av Louise Remle. Förslaget är att
papperskorgarna på allmänna platser ska bytas ut till sorterbara
papperskorgar för att nå vårt mål till bättre miljö och hållbar
utveckling.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 29 oktober 2013, § 99,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden skriver att
tekniska förvaltningen har tidigare på försök placerat ett antal
sorterbara papperskorgar. Tyvärr kunde konstateras att
sorteringsgraden inte blev vad man hoppats på, varför soporna ändå
måste tas omhand osorterat. Förvaltningens bedömning är därför att
det i nuläget inte är försvarbart att byta ut alla papperskorgar på
allmänna platser och att medborgarförslaget bör avslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
21, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att
kommunstyrelsen ska återkomma med ett förslag på en geografisk
begränsad försöksverksamhet för papperskorgar med
sorteringsmöjligheter och för att få en kalkyl på vad det skulle kostar
att genomföra medborgarförslaget.
Mats Lindbom (C) och Björn Gustafsson (MP) yrkar bifall till
återremissen.
Anna Ekström (FP) yttrar sig.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.
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§ 3 forts
Svar på medborgarförslag om att papperskorgarna på allmänna
platser ska bytas ut till sorterbara papperskorgar.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
___
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2009.949.317

§4
Svar på medborgarförslag om belysning på Bångs plan på
Stumholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 17
december 2009, § 240 av Eva Magnusson Larsson. Förslaget är
belysning av Bastion Kungshalls murar eller alternativt med
sedvanlig belysning längs gångstråket över Bångs plan. Som
motivering anges att belysningen skapar en tryggare utemiljö och
underlättar för kommuninvånares promenader samt att en belysning
på Bastion Kungshalls murar förstärker världsarvet
Tekniska nämnden har vid sammanträde 29 oktober 2013, § 99,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden skriver att
Bastion Kungshall är ej längre i kommunal ägo utan har övertagits av
privat fastighetsägare. Förslag om belysning av Bastionens murar är
därför i första hand en fråga för den nya fastighetsägaren.
Alternativet med sedvanlig belysning på stolpar (4 -5 st) bedöms ej
vara lämpligt med hänsyn till den unika miljön och den relativt höga
investeringskostnaden. För de kommuninvånare som önskar
promenera under den mörka årstiden finns alternativen att välja de
gångstråk och vägar på Stumholmen som idag är belysta.
Eva Magnusson Larsson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
22, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka
om det finns förutsättningar att tillsammans med fastighetsägaren
och andra intressenter samfinansiera miljöbelysning i linje med
Karlskrona kommuns fokus på stadsutveckling och besöksnäring,
samt att ägarförhållandet gällande marken bör klarläggas i svaret.
Jan Lennartsson (M) och Magnus Johansson (S) yttrar sig.
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§ 4 forts
Svar på medborgarförslag om belysning på Bångs plan på
Stumholmen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
___
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Tekniska nämnden
Akten

13

KS.2011.205.339

§5
Svar på medborgarförslag om rastplats för hundar samt bättre
skyltning och gräsklippning på Stumholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 28 april
2011, § 44 av Ulf Öberg. Förslaget är att ett område markeras som
rastplats för hundar, samt att bättre skyltning genomförs, visande att
hundar inte får gå lösa, att Bostadsrättsföreningen Kungshall sköter –
klipper – håller rent, på ett avstånd på 3-4 m från fastighetens södra
fasad. En markering på detta avstånd från husfasaden görs av
exempelvis den typ som finns i Hoglands park runt planteringarna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 29 oktober 2013, § 98,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämnden skriver att i
lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun §§ 18 och 19
framgår hundägares skyldighet att hålla hund kopplad och att plocka
upp föroreningar efter sin hund inom platser som angetts på särskild
karta (avser Trossö, Stumholmen med flera platser). Hundägare som
kommer till Stumholmen möts även vid Stumholmsbron av skyltar
som talar om att hund skall vara kopplad. Dessa skyltar finns även
på flera platser ute på Stumholmen, varför ytterligare skyltning
bedöms ej vara nödvändigt.
Beträffande frågan om hundrastplats på Stumholmen har tidigare
diskuterats om lämpligheten av en hundrastplats, varvid beslutades
att så ej skulle ske. Bångs plan används sommartid av många
Karlskronabor för sol och bad samt kvällstid för grillning mm. En
hundrastgård kräver att man grusar av och stängslar in rastgården,
vilket ej är förenligt med områdesbestämmelserna för Stumholmen.
Beträffande bostadsrättsföreningens önskemål om att avgränsa och
själva sköta ett område på kommunal mark cirka 3 - 4 meter söder
om sina fastigheter (mot vattnet) är ej heller detta förenligt med
områdesbestämmelserna. Vid exploatering av Stumholmen angavs
att all mark längs kajer och stränder skulle vara tillgänglig för
allmänheten. En avgränsning, enligt bostadsrättsföreningens
önskemål, skulle motverka detta och uppfattas som en privatisering
av kommunal mark.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
23, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten
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KS.2014.1.102

§6
Avsägelser av kommunala uppdrag
Martin Hedenmo (S) har i en skrivelse daterad 1 januari 2014 avsagt
sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Patrik Karlsson (M) har i en skrivelse daterad 9 januari 2014 avsagt
sig sitt uppdrag som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Karolina Tuvesson (M) har i en skrivelse daterad 13 januari 2014
avsagt sig sina uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§7
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens vice ordförande Helene Gustafsson
(S) väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Bengt Jönsson (M) efter Gabriel Böck.
Lundeska & Danielssonska kassorna
Ledamot Ulf Swärdh (M) efter Roland Löfvenberg.
_____
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Aktern

KS.2013.204.041
KS.2013.204.041
KS.2013.245.700
KS.2013.531.007
KS.2013.65.108
KS.2013.524.105
KS.2013.517.701
§8
Anmälningsärende.
1. Socialnämndens allmänna utskott 2013-11-18, § 128
budgetuppföljning oktober 2013.
2. Socialnämnden 2013-12-16, § 144 budgetuppföljning november
2013.
3.Rapportering enligt 16 kap.6f § Socialtjänsten av ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1§ för äldrenämnden.
4. Kommunsamverkan Cura, förbundets hantering av allmänna
handlingar.
5. Tackmail för ett intressant och lärorikt kommunfullmäktige.
6. Kondoleansbrev, Nelson Mandela.
7. Revisionen, granskning av administration.
_____
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KS.2014.11.730
KS.2013.533.246
KS.2014.6.828
KS.2014.10.020
KS.2014.18.879
KS.2014.25.460
KS.2014.31.023
KS.2014.32.040
§9
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag rörande enskilds kostnader samt hyressättning
inom särskilt boende, av Lennart Dahl.
Medborgarförslag om eget postnummer, av Anita Håkansson.
Motion att få igång hjärtat, av Åsa Gyberg Karlsson (V).
Medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona, av Eva Runesson.
Medborgarförslag om stadsdelen Björkholmen, av Olle Melin.
Medborgarförslag om ett inneäventyrsbad, av Albin Skogsberg.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommuns kök KRAV- certifieras,
av Olle Hilbom.
Motion om tjänst som marinbiolog i kommunen, av Bruno Carlsson
(SD).
Motion om ekonomisk analys av besöksverksamhet/PR verksamhet,
av Bruno Carlsson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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§ 10
Fråga
Oppositionsråd Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till
kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg om det vidtagits
åtgärder för att kompetensen på Annebo tas till vara och att en plan
upprättas för vilka kök som KRAV- certifieras framöver som ett led att
klara miljömålet ” att de ekologiska livsmedelsinköpen ska
tillsammans utgöra minst 50% av de totala livsmedelsinköpen till
2020”.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
___
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AB Karlskrona Moderbolag
Affärsverken AB
Akten

19

KS.2002.185.107

§ 11
AB Karlskrona Moderbolags begäran om förnyad garanti till
Miljödomstolen.
Karlskrona Moderbolag AB har med beslut den 5 december 2013, §
98 lämnat begäran om garanti till Miljödomstolen för återställningoch avsättningsarbeten på fastigheten V Rödeby 3:1 (Bubbetorp).
Affärsverken AB äger och ansvarar för deponeringsanläggningen i
Bubbetorp. För att bedriva verksamheten fordras tillstånd av
Miljödomstolen. Tillståndets giltighet är beroende av att
verksamhetsutövaren ställer ekonomisk säkerhet för eventuella
avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder. Säkerheten har utgjorts
av en garanti från kommunfullmäktige om 40 mnkr som har varit
tidsbegränsad till 10 år. Garantin har utgått och behöver därför
förnyas.
Affärsverken gör egna årliga avsättningar till återställningsarbetena.
Avsättningarna för anläggningen i Bubbetorp uppgår idag till totalt 23
mnkr men domstolen har ändå gjort bedömningen att en garanti skall
lämnas.
Begäran har behandlats av Affärsverkens styrelse den 29 november
2013.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att medel för garantin
finns avsatta i Karlskrona kommuns balansräkning och att det
därmed inte skulle innebära några förnyade åtaganden för
Karlskrona kommun att förlänga garantin.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
25, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att utfärda en garanti till Miljödomstolen om 40 mnkr för avsättningoch återställningsarbeten inom Västra Rödeby 3:1.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.5.006

§ 12
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget/plan för
år 2015 - 2017
Enligt nu gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning
för Karlskrona kommun ska budget och plan för de kommande tre
åren fastställas i juni månad varje år. För 2013 fattade dock
kommunfullmäktige i maj månad beslut om att senarelägga detta
beslut gällande åren 2014- 2016 till november mot bakgrund av
främst det osäkra budgetfinansiella läget i kommunen.
Med utgångspunkt i under hand förda diskussioner vill
Kommunledningsförvaltningen redan nu föreslå att 2014 års
budgetbeslut senareläggs från juni till november (alternativt
december) månad. Det främsta skälet till denna förändring är att det i
september 2014 genomförs allmänna val. För att ge utrymme för
valförberedelser och även beaktande av det lokala valutslaget, är det
lämpligt att senarelägga tyngdpunkten i budgetprocessen från våren
tills hösten med ett slutgiltigt budgetbeslut tidigast i november
månad. Beslut om en eventuellt förändrad skattesats måste för övrigt
fattas senast i november månad (men kan justeras under december
månad). En eventuell senarläggning av budgetprocessen kommer
också att beaktas vid fastställandet av tidplanen för
kommunstyrelsens beredningars och utskotts sammanträden under
2014.
Som en konsekvens av en sådan senareläggning bör samtidigt
också tidpunkten för nämndernas senaste fastställande av sina
internbudgetar för 2015 förskjutas från normala december månad till
januari 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
12, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställandet av budget och plan för åren 2015 – 2017 ska ske
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november månad 2014,
samt
2. att samtidigt medge nämnder/styrelse att fastställa sina
internbudgetar för 2015 senast i januari månad 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2013.409.041

§ 13
Förslag till anläggningsavgift i Va-taxan 2014
Den 1 januari 2007 trädde en ny lag i kraft som reglerar
kommunernas ansvar och skyldigheter för allmänna Vaanläggningar. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Denna
lag reglerar bland annat hur avgifter för de allmänna vatten- och
avloppstjänsterna ska och få tas ut. Lagen säger att avgiftsuttaget
ska vara fördelat rättvist och skäligt på dem som har nytta av
anläggningen.
Avgifterna av fastighetsägare kan tas ut som anläggningsavgifter och
brukningsavgifter, vilkas definitioner hittas i vattentjänstlagens 2 §:
 Anläggningsavgift: Engångsavgift för täckande av kostnad för att
ordna en allmän va-anläggning.
 Brukningsavgift: Periodisk avgift för täckande av drift- och
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra
kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en
anläggningsavgift.
I vattentjänstlagens 32§ regleras att anläggningsavgifterna ska
bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar
fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen.
Enligt praxis är en va-taxa för en allmän va-anläggning uppbyggd
både med kostnadsparametrar och med nyttoparametrar. Båda
typerna av parametrar ingår i den kostnad för att ordna en vaanläggning som avses i 32§. Sålunda skall en anläggningsavgift inte
endast täcka faktiska utbyggnadskostnader. En fastighetsägare ska,
utöver själva utbyggnadskostnaderna, också ”köpa” in sig på de
befintliga delarna i den allmänna va-anläggningen som t.ex.
reningsverk, vattenverk, vattentorn, tryckstegringsstationer,
avloppspumpsstationer och ledningsnät.
Följande avgiftsparametrar återfinns i Karlskrona kommuns
anläggningsavgift:
 Servisavgift: Kostnad för framdragning av de ledningar som
förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.
(kostnadsparameter)
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§ 13 forts
Förslag till anläggningsavgift i Va-taxan 2014
 Förbindelsepunktsavgift: Avgift för att upprätta den punkt där
kommunens ansvar slutar och fastighetens ansvar börjar.
(nyttoparameter)
 Tomtyteavgift: Bidrag till att täcka kostnader för ledningsdragning i
kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area.
(kostnadsparameter)
 Lägenhetsavgift: (nyttoparameter)
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 oktober 2013 § 88
föreslagit kommunfullmäktige en höjning av VA-taxan avseende
anläggningsavgifter med 15 %.
Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften skulle bli för
en normalstor villa (150 m2) med ett garage (15 m2). I exemplet är
fastigheten ansluten till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.
Alla avgifter är angivna inklusive moms.
Anläggningsavgift villa med 800 m² tomt. Inom parentes anges
dagens avgift.
Servisavgift:
Förbindelsepunktsavgift:
Tomtyteavgift:
Lägenhetsavgift:
Anläggningsavgift:

69 734 kr (60 638 kr)
68 073 kr (59 154 kr)
20 000 kr (17 600 kr)
36 728 kr (31 763 kr)
194 735 kr (169 195 kr)

Om inte avgiftsskyldighet finns för samtliga ändamål d.v.s.
vattenförsörjning, spillvattenavlopp samt dag- och dränvattenavlopp
reduceras avgiften. Avgifter uttryckta i procent av full avgift utgår då
enligt nedan;
 Anläggningsavgift för vattenförsörjning (V) 25 % (tidigare 30 %).
 Anläggningsavgiften för spillvattenavlopp, (S) 70 % (tidigare 50 %)
 Dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom samlad
bebyggelse, (df) samt dagvattenavlopp från allmän platsmark såsom
gator, vägar, torg och parker, (dg) 5 % (tidigare 20 %).
Som framgår föreslås spillvatten och dricksvatten bli 95 %
tillsammans och dagvatten övriga 5 %. Tidigare utgjorde dagvatten
20 % av den fulla avgiften vilket innebar att många endast anslöt
spillvatten med den effekten att anläggningsavgiften inte täckte
utbyggnadskostnaden.

23 januari 2014

23

§ 13 forts
Förslag till anläggningsavgift i Va-taxan 2014
Som skäl till en höjning av anläggningsavgiften med 15 % anger
Tekniska nämnden VA-planen som innebär stora åtagande för
Karlskrona kommun. Tekniska nämnden menar att VA-saneringarna
är underfinansierade om inte taxan höjs och anpassas till
marknadens kostnadsläge. Kommunledningsförvaltningen äger inte
möjlighet att göra någon annan bedömning än den som är gjord av
facknämnden.
Kommunledningsförvaltningen, liksom tekniska nämnden,
konstaterar dock att med föreslagen höjning kommer Karlskrona
kommuns anläggningsavgift förmodligen (för Sölvesborgs kommun
saknas uppgift) år 2014 att vara högst såväl bland länets kommuner
som i våra fyra jämförelsekommuner, Kalmar, Kristianstad, Växjö och
Halmstad. Kommunledningsförvaltningen konstaterar vidare att
Karlskrona kommuns VA-verksamhet är helt finansierad av avgifter
från användarna och att verksamheten inte går med förlust vilket
betyder att inga skattemedel används. Inte heller går verksamheten
med vinst vilket betyder att inga medel förs över från VAverksamheten till skattefinansierade verksamheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
13, föreslagit kommunfullmäktige besluta
besluta
1. att taxan höjs med 10% och därefter stegvis höjning, samt
2. att beslutad taxa ska gälla fr.o.m. 2014-03-01.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att anläggningsavgifter i VA-taxan
p 5.1 a)-d), p 6.1 a) och b) samt p 6.7 i taxesammanställningen
”Tekniska nämndens taxor 2014” ska höjas stegvis och att
avgifterna från och med 1 mars 2014 ska höjas med 10 % i
förhållande till 2013 års avgiftsnivå, att om avgiftsnivån fr om 1
januari 2015 för anläggningsavgifter i VA-taxan ska fattas i samband
med fastställande av tekniska nämndens taxor inför 2015, samt att i
övrigt fastställa föreslagen taxa för anläggningsavgifter i VA-taxan
enligt §§ 5-12 i ”Tekniska nämndens taxor 2014”att gälla fr om 1
mars 2014.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Ulf Hansson (V) och Günter Dessin (V)
deltar ej i beslutet.
Patrik Stjernlöf (M), Jan Lennartsson (M) och Tommy Olsson (KD)
yttrar sig.
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§ 13 forts
Förslag till anläggningsavgift i Va-taxan 2014
Per Henriksson (SD), Ola Svensson (SD), Ove Uppgren (SD),
Bruno Carlsson (SD), Göte Henriksson (SD) och Christopher
Larsson (SD) deltar ej i beslutet.
Carl-Görans Svensson (M) yrkar bifall på Sofia Bothorps
ändringsyrkande.
Jan-Anders Lindfors (S), Rikard Jönsson (S), Chatarina Holmberg (S),
Ingrid Trossmark (S), Peter Johansson (S), Lotta Törnström (S),
Claes-Urban Persson (S), Helene Gustafsson (S), Patrik Andersson
(S), Gerthie Olsson (S), Eva-Marie Malmgren (S), Kerstin EkbergSöderbom (S), Åke Håkansson (S), Mats Fgerlund (S), Bo Svensson
(S), Magnus Johansson (S), Hind Abdul- Wahab (S), Lisbeth
Bengtsson (S), John-Erik Danerklint (S), Jonas Sandström (S),
Anders Persson (S), Eva Öman (S), Birgitta Möller (S), Christina
Mattisson (S), Lotta Holgersson (S),Jan Elmqvist (S) och Linda
Ekström (S) deltar ej i beslutet.
Niklas Platow (M) och Arnstein Njåstad (M) deltar ej i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Sofia Bothorps ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Sofia Bothorps ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anläggningsavgifter i VA-taxan p 5.1 a)-d), p 6.1 a) och b)
samt p 6.7 i taxesammanställningen ”Tekniska nämndens taxor
2014” ska höjas stegvis och att avgifterna från och med 1 mars
2014 ska höjas med 10 % i förhållande till 2013 års avgiftsnivå,
2. att om avgiftsnivån fr om 1 januari 2015 för anläggningsavgifter i
VA-taxan ska fattas i samband med fastställande av tekniska
nämndens taxor inför 2015, samt
3. att i övrigt fastställa föreslagen taxa för anläggningsavgifter i VAtaxan enligt §§ 5-12 i ”Tekniska nämndens taxor 2014”att gälla fr om
1 mars 2014.
____
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KS.2013.409.041

§ 14
Taxa för ”avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser”.
Jäv
Tommy Olsson (KD) anmäler jäv.
Tekniska nämnden har vid sitt möte den 29 oktober 2013 föreslagit
att Karlskrona kommun ska fastställa taxa för ”Avgifter för
kommunala fritidsbåtsplatser”.
I dagsläget är efterfrågan på de kommunala fritidsbåtsplatserna
större än tillgången, vilket ställer krav på en utbyggnad av antalet
platser. För att lösa detta behöver taxekonstruktionen vara enhetlig,
och tydlig, samtidigt som den tar höjd för de kostnader som
kommunen har för anläggandet av nya platser. Med anledning därav
har gällande taxa såväl förändrats i sin konstruktion som
kostnadsanpassats vilket ger en höjning överstigande index. Delar av
taxan har funnits tidigare, exempelvis bryggbredd.
På kommunala fastigheter finns såväl kommunala som privata
båtplatser. Oavsett om det är kommunala eller privata båtplatser så
innebär det att kommunen får kostnader förknippad med detta, och
som är en följd av båtplatserna. För att lösa detta tas en grundavgift
ut. För att sen finansera de kommunala platserna tas en avgift ut
som är baserad på såväl storlek, typ av båtplats och vilken service
som finns. De olika delarna är för att finansiera kommunens
kostnader och behandla samtliga båtägare lika.
Tekniska nämnden för in taxan i sin taxesammanställning som punkt
19.1
En differentierad uppdelning beroende på service storlek, mm är
bruklig i många kommuner, exempel Halmstad och Lomma.
Gemensamt är att det är en tydlighet för vad avgiften inkluderar.
Forts
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§ 14 forts
Taxa för ”avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser”.
För Karlskrona kommun är detta ett sätt att möjliggöra att tekniska
nämnden kan anpassa investeringar och underhåll för att stödja
satsningar inom turism- och besöksnäring.
Kommunledningsförvaltningen kan inte bedöma avgifternas storlek,
men konstaterar att kommunen ligger bra till jämförelsevis, när
dessutom taxan som avser 2014 jämförs med andra kommuners
taxor 2013, och är lägre än exempelvis de ovan nämnda. Kommunen
bör därmed införa och justera taxa för ”avgifter för kommunala
fritidsbåtsplatser” i enlighet med tekniska nämndens förslag.
Tekniska nämnden har i sin hantering även beaktat inkomna
synpunkter från Båtsam.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
14, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förändra och tillämpa taxa: ”avgifter för kommunala
fritidsbåtsplatser” i enlighet med tekniska nämndens förslag, samt
2. att den fastställda taxan ska börja gälla från och med 1 mars
2014.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremiss för att hitta en
långsiktig lösning i bredare dialog med båtlivet. Det nya taxesystemet
behöver förtydligas och bli mer lättförståeligt. Således gäller fram tills
dess att en tydlig långsiktig lösning har tagits fram och dialog har
skett med båtlivet nuvarande fastställda taxor med indexuppräkning.
Jan-Anders Lindfors (S), Börje Dovstad (FP) och Birgitta Möller (S)
yrkar bifall till Sofia Bothorps återremissyrkande
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
_____
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KS.2013.409.041

§ 15
Villkor för gästhamns- och husbilsuppställningsverksamhet på
kommunal fastighet när verksamheten inte bedrivs i kommunal
regi.
Jäv
Tommy Olsson (KD) anmäler jäv.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde den 29 oktober 2013, §
91, föreslagit kommunfullmäktige att fastställa villkor för prissättning
avseende gästhamns- och husbilsuppställningsverksamhet som
bedrivs på kommunal fastighet men inte i kommunal regi.
Tekniska nämnden har för avsikt att tillskapa yta för ovan nämnt
ändamål, och lämna ut drift av denna på entreprenad. Tekniska
nämnden anpassar drift av de kommunala fastigheter som kan stödja
kommunens satsningar inom turism- och besöksnäring. Detta då
tillskapandet av fler platser för tillfälliga besökare som efterfrågar
husbilsuppställning inte bedöms konkurrera med befintliga
campingplatser, utan skapar möjlighet till fler besöksnätter totalt sett.
Genom upphandling av drift av den/de iordningställda ytorna så
möjliggörs även för befintliga företagare att vidga sina verksamheter.
För att möjliggöra att den som ska driva verksamheten ska kunna
finansiera sin verksamhet, föreslår tekniska nämnden fri prissättning
som villkor för gästhamns- och husbilsuppställningsverksamhet som
inte bedrivs i kommunal regi. Tekniska nämnden har för avsikt att
föra in villkoren i sin taxesammanställning som en ny punkt, 19.8.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att införandet av dessa
villkor för prissättning, möjliggör för kommunen att kunna arrendera
ut fastighet för specifikt ändamål, men att drift av densamma inte
behöver vara i kommunal regi, på samma sätt som gjorts på ett antal
campingplatser. Då det avser uppställningsplats, uppstår ingen risk
för diskussion om det är parkering eller uppställning. Generellt sägs
ställplats vara ” uppställningsplats som är avsedd för primärt husbilar
till en eller ett fåtal övernattningar.
Forts
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§ 15 forts
Villkor för gästhamns- och husbilsuppställningsverksamhet på
kommunal fastighet när verksamheten inte bedrivs i kommunal
regi.
Kan vara allt från en vanlig parkeringsplats utan service till en plats
där man kan få service som vatten, el, avlopp etc under flera dagar”.
(källa www.wikipedia.se, husbilochfamiljeliv.wordpress.com) Det står
med andra ord fritt för den som arrenderar området fritt att erbjuda
service och tillämpa den prissättning som behövs.
Exempel på kommun där uppställningsplats finns vid gästhamn är
exempelvis Trosa där det kostar ca 100 kr/dygn, och där man
hänvisar till andra uppställningsplatser eller parkeringsplatser i
händelse att den är full.
Kommunledningsförvaltningen har i sin beredning konstaterat att det
finns ett par mindre justeringar och förtydliganden som bör göras i
tekniska nämndens förslag. Dels bör ”husbilsverksamhet” respektive
”husbilsparkeringsverksamhet” ändras till
”husbilsuppställningsverksamhet” dels kan för tydlighetens skull
anges att förslaget avser kommunal fastighet. Vidare bör anges
datum när villkoren träder i kraft.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
15, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fri prissättning ska gälla för gästhamns- och
husbilsuppställningsverksamhet på kommunal fastighet när
verksamheten inte drivs i kommunal regi, samt
2. att de fastställda villkoren enligt beslutssats 1 ska börja gälla från
och med 1 mars 2014, och att de införs som en ny punkt i tekniska
nämndens taxesammanställning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS.2011.115.003

§ 16
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Barn och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27
november 2013, § 83 hemställt att kommunfullmäktige beslutar
godkänna reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden.
I samarbete med kommunjurist och revisionsföretaget EY (tidigare
Ernst & Young) har bifogad rapport med förslag till ändringar,
arbetats fram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
16, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden.
Jan-Olof Peterson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS.2012.418.311

§ 17
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i
Rödeby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012, § 164, av Stefan Lundin (FP). Förslaget är att
Stationsvägen byggs ut med en gång-och cykelväg sträckan
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen.
Tekniska nämnden har den 24 september 2013, § 79, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden föreslår att Stationsvägen
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen byggs ut med en
gångbana samt att kostnaden på 500 000 kr tas med i budgeten
för 2014.
Tekniska nämnden uppger i sitt yttrande följande:
På Stationsvägen i Rödeby, en huvudgata i sydöstra delen av
samhället, saknas separering mellan gående, cyklister och
motorfordon på en sträcka av 200 meter mellan korsningarna
med Ekegårdsvägen och Trastvägen. Förutom motionen har
även skrivelser och önskemål om detta inkommit från Rödeby
vägförening samt från boende längs vägen.
Stationsvägens trafikfunktion
Stationsvägen kan betecknas som en uppsamlings-/huvudgata i
den sydöstra delen av Rödeby. Stationsvägen utgör framförallt
förbindelse till centrala Rödeby eller till riksväg 28 för de som
bor i denna del av Rödeby. Utmed Stationsvägen finns också
målpunkten Rödeby friluftsområde där bl.a. Rödebybacken är
ett stort besöksmål vintertid.
Fordons- och kollektivtrafik
Trafikmängden på Stationsvägen är omkring 1 499
motorfordon/vardagsdygn. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h.
Uppmätt medelhastighet är 42 km/h och 85 % av fordonen kör
högst 51 km/h. Enstaka fordon körde upp till 84 km/h. Det
saknas mätning av cykeltrafik.
Forts
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§ 17 forts
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i
Rödeby
Stationsvägen trafikeras av både regionalbuss och stadsbuss i
linjetrafik. Busslinje 171 och 172 trafikerar Stationsvägen med
tre turer på förmiddag och tre turer på eftermiddagen. Linje 4
trafikerar Stationsvägen med sex turer per timme. Som mest
trafikeras Stationsvägen av åtta turer vilket infaller mellan kl. 7-8
på vardagar.
Gång- och cykelvägar
Längs Rv 28 från centrala Karlskrona löper en separat gångoch cykelväg som fortsätter vidare längs Mörtövägen och vidare
från denna 200 meter norrut på Stationsvägen. Strax efter
korsningen med Ekegårdsvägen upphör gång- och cykelvägen
och på en sträcka om 200 meter fram till korsningen med
Trastvägen finns varken gång- eller cykelbana.
Efter korsningen med Trastvägen finns gångbana hela vägen
fram till Rödeby centrum.
Trafiksäkerhet
På Stationsvägen mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen har
inga trafikolyckor registrerats sedan 1999 då registreringen i det
nationella skaderegistret STRADA startade upp.
Karlskrona kommuns planer
I Karlskrona kommuns förslag till ny cykelstrategi pekas hela
sträckan mellan Ekegårdsvägen och till Rödeby centrum ut som
på sikt bli aktuell för separat gång- och cykelväg. En sådan
kräver dock fastighetsinlösen.
I Karlskrona kommuns förslag till hastighetsplan, vilken inte har
blivit politiskt behandlad än, föreslås att det övergripande
vägnätet i Rödeby ska få en högsta tillåten hastighet om 40
km/h. Detta inbegriper också Stationsvägen.
Förslag till lösning
Tekniska förvaltningen har studerat olika lösningar på en
separering av gående och cyklister på sträckan mellan
Ekegårdsvägen och Trastvägen. En utbyggnad av kombinerad
gång- och cykelbana på denna sträcka skulle medföra behov av
fastighetsintrång. Enbart en gångbana utmed ena sidan av
Stationsvägen medför inget behov av fastighetsintrång.
Forts
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§ 17 forts
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i
Rödeby.
Kostnaden för en kombinerad gång- och cykelbana på sträckan
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen har bedömts till 2,4
miljoner kronor, utan kostnad för fastighetsinlösen, och en
gångbana har bedömts till 500 000 kronor. En gångbana kräver
inte inlösen av fastigheter.
Tekniska förvaltningen bedömer att en utbyggnad av gångbana
på den aktuella sträckan är en rimlig åtgärd i ett första skede.
Eftersom det i nuläget inte finns cykelbana på sträckan norr om
Trastvägen är det redan idag nödvändigt att som cyklist
någonstans på sträckan färdas tillsammans med den övriga
trafiken. Detta kan lika gärna ske vid Ekegårdsvägen, där
cykelvägen slutar idag, som vid Trastvägen. Däremot är det bra
om gående erbjuds en separat gångbana utmed Stationsvägen.
En utbyggnad av en gångbana på Stationsvägens östra sida
hindrar inte framtida utbyggnad och komplettering med
cykelbana utmed Stationsvägen. Ska detta kunna genomföras
krävs en breddning av vägen, vilken då kan ske på
Stationsvägens västra sida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
17, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Stationsvägen mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen
byggs ut med en gångbana,
2. att utbyggnaden av gångbanan, med en bedömd kostnad om
500 000 kr, finansieras inom tekniska nämndens budgetram,
samt
3. att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Arnstein Njåstad (M), Christopher Larsson (SD) och Tommy Olsson
(KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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KS.2011.229.140

§ 18
Svar på motion om att göra Karlskrona till en Fairtrade City.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 av
Christina Mattisson (S). Förslaget är att söka ett samarbete med det
lokala näringslivet och den ideella sektorn för att kommunen som
helhet ska uppfylla kriterierna för Fairtrade City.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den
29 oktober 2013, § 102 att ärendet ska utgår
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 12 december
2013 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
begreppet Fairtrade City kommer ursprungligen från Storbritannien
där Garstang diplomerades som första stad i världen 1999. Fairtrade
City-diplomeringen finns idag i 20 länder. I Sverige finns för
närvarande 59 diplomerade kommuner.
Fairtrade är en produktmärkning som syftar till att förbättra arbetsoch levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
Kriterierna garanterar att producenter får ett minimipris för sin vara
som överstiger produktionskostnaden och världsmarknadspriset.
Vidare har anställda rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen.
Vad krävs för att bli diplomerad
Själva diplomeringen är i och för sig kostnadsfri för kommunen, men
den innebär en hel del åtaganden. Kommunens ansvar enligt
kriterierna är:
 Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade märkta (eller
motsvarande) produkter inom kommunens avtal för så många
produkter som möjligt.
 Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se
över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk
konsument i alla sina inköp.
 Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Fairtrademärkta (eller motsvarande) produkter.
 Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska
konsumtionen.
Forts
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§ 18 forts
Svar på motion om att göra Karlskrona till en Fairtrade City.
Förutom kommunens egen medverkan så behövs det för en stad i
Karlskronas storlek att:
 Minst 55 Fairtrade-märkta produkter finns fördelade på minst 6
butiker.
 Minst 5 hotell, caféer och restauranger har ett utbud av Fairtrademärkta produkter.
 Minst 30 arbetsplatser, organisationer, fackförbund och kyrkor
serverar Fairtrade-märkta produkter (tex kaffe eller te), och ska visa
detta genom informationsmaterial och/eller på arbetsplatsens
hemsida.
Dessutom måste en organisation bildas som består av en lokal
styrgrupp som speglar en samhällelig mångfald med representanter
från t.ex. ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän.
För att Fairtrade city-diplomeringen ska kvarstå krävs att styrgruppen
redovisar att samtliga kriterier har utvecklats i jämförelse med
tidigare år.
Nuläge
Karlskrona kommun har mål inom hållbarhetsområdet och är med i
en mängd olika nätverk inom hållbarhetsområdet så vi arbetar aktivt
inom området ifråga.I kommunens inköps- och upphandlingspolicy
anges följande:
Syftet med policyn är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i
upphandlingsfrågor och säkerställa att varor och tjänster köps med
rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta miljöpåverkan inom ramen
för gällande lagstiftning.
Vidare framgår att kommunen ska bedriva hållbar upphandling där
ekonomi, miljö och sociala hänsyn har samma värde. Kommunen är
en Ekokommun och ska då beakta de fyra hållbarhetsprinciperna:
1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen
2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen
3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte
utarmas
4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor
kan tillgodose sina behov
Dessutom anges under rubriken ”Miljökrav” att kommunen ska
påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att i sina
upphandlingar med hållbarhetsprinciperna som ledstjärna ställa
miljökrav där så är möjligt/relevant.
Forts
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§ 18 forts
Svar på motion om att göra Karlskrona till en Fairtrade City.
Andra krav som ställs är ”Sociala och etiska krav” där det anges att
kommunen ska beakta sociala och etiska hänsyn enligt
hållbarhetsprincip 4 vid offentlig upphandling om upphandlingens art
motiverar detta. Kommunen ska i upphandling beakta sociala hänsyn
för att främja arbetsintegrerade sociala företag. Kommunen ska i sin
upphandling beakta FN:s Barnkonventions regler artikel 32. I
ramavtal ska särskilt betonas krav på att företag inte använt sig av
barnarbete vid framställning av produkterna. Kommunen ska kräva
att varor som levereras till kommunen är framställda under
förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta kärnkonventioner samt
leva upp till det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som
gäller i tillverkningslandet.
Vidare återfinns jämställdhetskrav enligt 3 kap 13§
Diskrimineringslagen (2008:567), där det anges att företag som har
25 anställda eller flera ska till sina anbud på tjänster och
byggentreprenader bifoga egna aktuella jämställdhetsplaner.
Kommunen ska i sina upphandlingar ställa krav på att leverantörer i
sin affärsverksamhet inte diskriminerar någon på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell
läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandlar arbetstagare
eller arbetssökande.
I den relativt nyligen beslutade inköps- och upphandlingspolicyn
anges flera krav som vi i kommunen måste ta hänsyn till. Vi arbetar
också med målet kring att 25 % av våra livsmedel ska vara
ekologiska.
Vi ser att de sociala och miljömässiga ansvarstagandena är viktiga
och att vi redan arbetar med detta på flera olika sätt. Men vi kommer
att behöva blir mer strukturerade i detta arbete innan vi kan välja vad
vi ska prioritera inom arbetet med social hållbarhet i kommunen.
Faritrade city,är ett sätt att jobba med frågan och det finns även
andra sätt till exempel att arbeta med CSR (Corporate Social
Responsibility) ”Det ansvarsfulla företaget” som handlar om företag
som tar ansvar för att sina säkra produkter, främja miljö och
mångfald i företagen med mera. Det finns säkert flera liknande kravoch normgivare.
Vi bedömer att vi inom kommunen gör många olika insatser inom
hållbarhetsområdet. Vi har dokument inom området som är relativt
nya och vi behöver ha kontroll över de aktiviteter som redan sker för
att uppföljning ska kunna vara möjlig.
Forts
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§ 18 forts
Svar på motion om att göra Karlskrona till en Fairtrade City.
Tyvärr, saknar vi för närvarande ett strategiskt förhållningssätt inom
området vilket vi för närvarande arbetar med att strukturera upp inom
ramen för en kommande social hållbarhetsstrategi eller motsvarande.
En ansökan om att bli Fairtradekommun innebär åtagande som vi
idag har svårt att sätta in det i ett sammanhang som är strategiskt
genomtänkt. Kanske passar detta koncept in i vårt kommande
sociala hållbarhetsarbete, men tills dess vi vet hur det ska se ut, gör
vi bedömningen att vi för närvarande avstår att ansöka om att bli en
Fairtradekommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2014, §
17, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att motionen återremitteras dels för att få
ytterligare information om Fairtrade-City i ett socialt
hållbarhetsperspektiv dels för att ta fram en kalkyl på vad det skulle
kosta i tid och pengar att genomföra.
Chatarina Holmberg (S) och Christina Mattisson (S), Ulf Hansson
(V), Arnstein Njåstad (M) och Niklas Platow (M) yrkar bifall till
motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill återemittera
motionen röstar ja, den som vill att ärendet ska avgöras i dag röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 32 ja-röster och 41 nej-röster och 2
frånvarande att återremittera ärendet (minoritets återremiss).
Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återemittera motionen
____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 13
februari 2014.
§ 19 Karlskronas idrottspris
§ 20 Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge
§ 21 Taxa för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge fr o m 13
februari 2014.
§ 22 Taxa för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge fr o m 1
januari- 12 februari 2014.
§ 23 Muntlig frågestund.
§ 24 Svar på medborgarförslag om att sätta upp en bajamaja i Djupvik på Aspö.
§ 25 Svar på medborgarförslag om säker skolväg.
§ 26 Svar på medborgarförslag om att plåtskjulet på västra kajkanten i
Garpahamnen på Hasslö tas bort.
§ 27 Svar på medborgarförslag om en ramp på gröna bron vid Galgamarkstrappan.
§ 28 Svar på medborgarförslag om en julgran till advent vid infarten till Karlskrona.
§ 29 Svar på medborgarförslag om Affärsverkens roll i fibernätet.
§ 30 Svar på medborgarförslag om uppresning och sanering kring befästningen
Hästöbatteriet vid reningsverket på Koholmen.
§ 31 Svar på medborgarförslag om förstärkt belysning vid övergångsställen på
Drottninggatan.
§ 32 Svar på medborgarförslag om att bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan- Kummingatan i Hässlegården.
§ 33 Svar på medborgarförslag om regelbunden uppsamling av skräp som samlats
vid fickor som t ex brofästen och liknande inbuktningar i centrala Karlskrona.
§ 34 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 35 Kommunala val
§ 36 Anmälningsärenden
§ 37 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 38 Utredning angående möjligheten för krögare att servera alkohol till kl 04.00.
§ 39 Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret Viborg.
§ 40 Internationellt program.
§ 41 Förslag om att utöka äldrenämndens ram 2014.
§ 42 Svar på motion om tillåtande av hundbad på allmänna badplatser.
____
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 13 februari 2014 kl 13.00-15.50

Beslutande

Ordförande
Peter Glimvall (M)
1:e vice ordf. Magnus Larsson (C)
2:er vice ordf. Rikard Jönsson (S)
Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Peter Johansson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Nicklas Platow (-) kl 13.00-15.40 §§ 19-41
Jan-Åke Nordin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Mats Lindbom (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
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Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

John-Erik Danerklint (S) Jäv §§ 29
Lotta Holgersson (S)
Lotta Törnström (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Jan Elmqvist (S)
Ingrid Trossmark (S)
Anders Persson (S)
Bengt Fröberg (M)
Ronnie Nilsson (M)
Ann-Marie Branje (M)
Anders Ovander (M)
Sven Wallfors (M)
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Andersson (FP)
Ulf Lundh (C)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Ulf Danielsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Alf Stålborg (SD) och Anna Månsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 25 februari 2014, kl. 12.00
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 19-42
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Alf Stålborg (SD)
Justeringsledamot ………………………………………………
Anna Månsson (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 21-22 har den 13 februari 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar

Tillkännagivande av protokollsjustering av §§ 19-20, 23-42 har den 25 februari 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5

13 februari 2014

6

§ 19
Utdelning av Karlskrona idrottspris.
Karlskrona idrottspris tilldelas Nadiya Volynska och Oleksandr Kratov
från orienteringsklubben Orion.
Nadiya har med sina prestationer under 2013 legat på en mycket hög
nivå både nationellt och internationellt. Nadiya har under 2013 bl a
resultat som 1:a på natt-SM, 3:a på World Games Medel och på Oringen blev Nadiya 6:a totalt. Nadiya är rankad på 10:e plats i världen
och på 9:e plats i Sverige
Oleksandr har med sina prestationer under hela året legat på en
mycket hög nivå både nationellt och internationellt. Bland hans
resultat under 2013 kan nämnas 1:a på natt-SM, 1:a på SM medel
och 4:a på SM sprint. Oleksandr är rankad som 10:e bästa man i
världen och 2:a i Sverige.
___
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

7

KS.2014.34.003

§ 20
Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Enligt gällande reglemente för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har
direktionen rätt att fastställa taxor och avgifter för tjänster som
förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift.
I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen den 12 december
2013 slår domstolen fast att ett kommunalförbunds taxor och avgifter
som utgör föreskrifter i den mening som avses i regeringsformen
(tillsynstaxor) ska beslutas av de ingående medlemskommunerna
och inte av kommunalförbundet.
Räddningstjänsten i Östra Blekinge har därför föreslagit
medlemskommunerna att godkänna reviderat reglemente för
förbundsdirektionen.
§ 2 Taxor och Avgifter i reglementet förslås få följande lydelse:
Taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i 8
kap regeringsformen fastställs av kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun. I övrigt har direktionen inom sitt
verksamhetsområde rätt att fastställa priser för tjänster som
förbundet tillhandahåller.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 39, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta revidering av § 2 i reglemente för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge enligt
ovanstående förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

8

KS.2014.37.406

§ 21
Taxa för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
fr o m 13 februari 2014.
Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut den 12 december
2013 klargjort att regeringsformen inte medger att beslut om taxor
överlåts från medlemskommunerna till kommunalförbund. Taxor som
utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således fastställas
av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Till följd av beslutet har Räddningstjänsten i Östra Blekinge föreslagit
medlemskommunerna att fastställa av förbundsdirektionen tidigare
antagna avgifter enligt följande:
 avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor.
 avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
 avgift för brandskyddskontroll och sotning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 40, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för
brandfarliga och explosiva varor samt brandskyddskontroll och
sotning att gälla fr o m 13 februari 2014, samt
2. att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

9

KS.2014.37.406

§ 22
Taxa för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
1 januari -12 februari 2014.
Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut den 12 december
2013 klargjort att regeringsformen inte medger att beslut om taxor
överlåts från medlemskommunerna till kommunalförbund. Taxor som
utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således fastställas
av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Till följd av beslutet har Räddningstjänsten i Östra Blekinge föreslagit
medlemskommunerna att fastställa av förbundsdirektionen tidigare
antagna avgifter enligt följande:
 avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om
brandfarliga och explosiva varor.
 avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
 avgift för brandskyddskontroll och sotning.
Då Högsta förvaltningsdomstolen helt nyligen fastställt ett rättsläge
som tidigare varit oklart, och förslaget endast innebär en fastställelse
av den taxenivå som tillämpats av Räddningstjänsten, bedöms
synnerliga skäl enligt kommunallagen föreligga att fastställa ovan
nämnda avgifter retroaktivt att gälla 1 januari - 12 februari 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 41, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för
brandfarliga och explosiva varor samt brandskyddskontroll och
sotning att gälla retroaktivt 1 januari - 12 februari 2014, samt
2. att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 23
Muntlig frågestund
Patrik Hansson (S) ställer en fråga till idrotts- och fritidsnämndens
ordförande Björn Gustavsson varför man inte fullföljer avtalet
avseende driftbidrag för Holmsjö allhall.
Björn Gustavsson (MP) svarar.
----Birgitta Möller (S) ställer en fråga till kommunalrådet Börje Dovstad
om beslut fattats om pengar till Sunnadalskolans teaterprojekt.
Börje Dovstad (FP) svarar.
----Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till kommunalrådet Börje
Dovstad om Nättraby kunskapscentrum.
Börje Dovstad (FP) svarar.
----Åsa Gyberg- Karlsson (V) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Camilla Brunsberg (M) om kulturnämnden tänker skjuta
till pengar till teaterprojektet på Sunnadalskolan.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
______
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2010.559.430

§ 24
Svar på medborgarförslag om att sätta upp en BajaMaja eller
motsvarande i Djupvik på Aspö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
november 2010 § 176 av Lars Gustafsson. Förslaget är att det gamla
dasset som togs bort i Djupvik ska ersättas med annan toalettlösning
och att även soptunnor ska vara kvar. Förslagsställaren anser att
Djupvik är ett populärt utflyktsmål för barnfamiljer, båtgäster och
cykelturister och bör göras trevligt och trivsamt.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 123, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen håller
med förslagsställaren att Djupvik på Aspö är ett populärt utflyktsmål
både landvägen och sjövägen. Förvaltningen har under en period
testat vilken toalettlösning som är lämplig att satsa på där kommunalt
avlopp saknas. För närvarande pågår investering i nya sådana
toalettlösningar. Avsikten är att under 2014 investera i och placera en
ny toalett i anslutning till Djupvik. Avfallshanteringen kommer också
att ses över och lösas till sommarsäsongen 2014.
Lars Gustafsson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 48, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Gerthie Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

12

KS.2012.431.312

§ 25
Svar på medborgarförslag om säker skolväg.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Anders Viktorsson. I förslaget ställs en
fråga till den politiska ledningen angående ansvar för gång/cykelväg,
avsaknad av belysning samt överhängande träd/buskar. Vägen
sträcker sig från Tempelvägen till Östra Bredaviksvägen på Hasslö.
Som motivering anges att det bor många barn och gamla i området
som inte känner sig bekväma med att använda den annars fina
gång-/cykelväg som finns, utan istället väljer att ge sig ut på vägen
som i morgontrafiken inte alls är lika säker.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 126, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att när det gäller
väghållningsansvaret på Hasslö svarar Trafikverket (f.d. Vägverket)
för de större vägarna. För övriga vägar som t.ex. Östra
Bredaviksvägen och Tempelvägen är Hasslö Vägars
Samfällighetsförening ansvarig väghållare. Föreningen ansvarar
även för vissa gång-/cykelvägar. För sin väghållning erhåller
föreningen årliga statliga och kommunala bidrag.
Beträffande den i skrivelsen angivna gång-/cykelvägen ingår norra
delen i Hasslö vägars samfällighetsförening och resterande del,
söder ut mot Bredaviksvägen, ligger på mark tillhörig Karlskronahem.
Gatubelysning ingår ej i föreningens åtagande vad gäller den aktuella
platsen. Tekniska förvaltningen, som ansvarar för viss gatubelysning,
saknar för närvarande medel att utöka den kommunala belysningen
på Hasslö och andra likartade platser inom kommunen.
Vegetation som hänger ut över vägar är det respektive markägares
ansvar att röja undan efter påpekande från ansvarig väghållare. Vad
gäller den nu aktuella cykelvägen finns i nuläget ingen överhängande
växtlighet däremot en del sly utmed cykelvägen. Normalt svarar
väghållaren (i detta fall Hasslö vägars samfällighetsförening) för
erforderlig vägrensslåtter utmed vägarna som i detta fall bedöms
vara cirka 1-1,5 meter utanför cykelbanan.
Forts
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§ 25 forts
Svar på medborgarförslag om säker skolväg.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 49, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslaget avseende gatubelysning, samt
2. att medborgarförslaget i övrigt skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

14

KS.2012.340.339

§ 26
Svar på medborgarförslag om att plåtskjulet på västra Kajkanten
i Garpahamnen på Hasslö tas bort.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Uno Landehag. Förslaget är att plåtskjulet
på västra Kajkanten i Garpahamnen på Hasslö tas bort.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 124, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att förvaltningen kan ej
föreslå borttagande då den ägs av BFC samt har byggnadstillstånd.
Det kan bli en senare ändring då BFC är under försäljning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 50, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

15

KS.2012.352.311

§ 27
Svar på medborgarförslag om en ramp på gröna bron vid
Galgmarkstrappan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012 § 123 av Mattias Håkansson. Förslaget är en ramp
på gröna bron vid Galgmarkstrappan.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 127, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att lösning till detta är
att montera en hiss, då markförhållandena och lutning för en
godkänd ramp inte är möjlig. Det skulle även bli nödvändigt att
montera en hiss vid Sunnavägen. Besök på plats har gjorts
gemensamt med handikappsekreterare i Karlskrona kommun. Vi ser i
nuläget ingen möjlig teknisk lösning.
Då tekniska förvaltningen har 500 000 kronor/år till
handikappanpassningar
och byggnation av hissar är en investering på ca 3 mnkr ser
förvaltningen ingen möjlighet till detta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 51, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

16

KS.2013.306.310

§ 28
Svar på medborgarförslag om en julgran tilladvent vid infarten
till Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Agnetha Ohlsson. Förslaget är en julgran
tilladvent vid infarten till Karlskrona.
Tekniska nämnden har den 17 december 2013, § 128, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en utökning av
antalet julgranar på Trossö ryms ej inom förvaltningens nuvarande
budgetramar. Förslagsvis skulle julgranen vid ”Röda stugan” kunna
utgå och istället placeras en julgran intill Infartsleden, men tidigast
julen 2014 då en del förberedande arbeten först måste utföras
(schakt för nytt fundament samt framdragning av elkablar till
julgransbelysningen). Placering föreslås ske inom området mellan
f.d. fängelset och marinan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 52, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Ann-Louise Trulsson (-) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Affärsverken AB
Akten

17

KS.2012.229.534

§ 29
Svar på medborgarförslag om Affärsverkens roll i fibernät.
John-Erik Danerklint (S) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
juni 2012 § 92 av Fredrik Danerklint. Förslaget är att Affärsverken
upphör med befintliga slutkunder senast till den 30 juni 2013, att
Affärsverken omedelbart upphör med nyförsäljning av
slutkundsprodukter om att man vid dessa förfrågningar hänvisar till
tjänsteleverantörer, samt att uppföljning sker till kommunfullmäktige
att detta är genomfört.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 30 oktober 2012, § 275
återremitterat ärendet till Affärsverken för att tydliggöra Affärsverkens
framtida hantering av företagskunder i det öppna stadsnätet.
Affärsverken har den 29 november 2013 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Affärsverken skriver att de öppnade under 2012
sinportal för företagskunder. Företagskunderna har i dag 5
tjänsteleverantörer att välja på. Det finns i dag ett 25-tal
företagskunder som valt tjänsten företagsportalen och som därmed
har ett affärsförhållande direkt med tjänsteleverantör. Affärsverken är
noga med att i alla kundkontakter hänvisa nya kunder till
tjänsteportalen. Det finns ett antal kunder som har ett samlat
företagsavtal med olika tjänster från Affärsveken, sk. Helkunder. Häri
kan bredbandstjänsten ingå som en del i ett paket.
Vi kommande omskrivningar eller omförhandlingar kommer
Affärsverken att upplysa företagskunderna om att det nu finns andra
tjänsteleverantörer att välja på i den öppna portalen.
Fredrik Danerklint berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 53, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Yrkande
Nicklas Platow (-) yrkar bifall till medborgarförslaget. Forts
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§ 29
Svar på medborgarförslag om Affärsverkens roll i fibernät.
Mats Lindbom (C), Stefan Lundin (FP) och Lars Hildingsson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om kommunstyrelsens förslag mot
Niklas Platows bifallyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill biträda Nicklas
Platows bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 55 ja-röster och 9 nej-röster, 6 avstår och 5
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
____

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

19

KS.2011.271.339

§ 30
Svar på medborgarförslag om upprensning och sanering kring
befästningen Hästöbatteriet vid reningsverket på Kolholmen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26
maj 2011 § 72 av Olle Melin. Förslaget är upprensning och sanering
kring befästningen Hästöbatteriet vid reningsverket på Kolholmen
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 110, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att kommunen har, i
samråd med Länsstyrelsen, utfört röjningsarbeten vid den östra
anläggningen, Sunnabatteriet, då anläggningen med sitt ”publika”
läge intill Infartsleden kan anses vara intressant för allmänheten.
Länsstyrelsen svarar för klottersanering av anläggningen. Det i
medborgarförslaget angivna Hästöbatteriet ligger intill Koholmens
reningsverk, är betydligt mer nergånget, men har inte samma
”publika” läge som Sunnabatteriet.
Förvaltningen har varit i kontakt med Kulturkompaniet i Blekinge AB
som är intresserade av att på egen bekostnad restaurera
Hästöbatteriet och de har redan börjat utföra röjningsarbeten inom
området och kommer att fortsätta utföra de åtgärder som framförs i
medborgarförslaget. Tekniska förvaltningen saknar resurser att
tillmötesgå medborgarförslagets idéer och anser inte att det finns
något kommunalt intresse i denna anläggning.
Olle Melin berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 55, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

20

KS.2013.68.317

§ 31
Svar på medborgarförslag om förstärkt belysning vid
övergångsställen på Drottninggatan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 14
februari 2013 § 19 av Torbjörn Lindholm. Förslaget är förstärkt
belysning vid övergångsställen på Drottninggatan.
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 113, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den gatubelysning
som idag finns längs Drottninggatan är likvärdig med den belysning
som finns på hela Trossö längs gator och i gatukorsningar. Väldigt få
trafikolyckor har registrerats totalt sett de senaste tio åren på
Drottninggatan, och endast en trafikolycka med fotgängare under
november månad, och denna berodde varken på väderlek eller på
ljusförhållanden.
Det finns även trafiksäkerhetsrisker med att enbart belysa
övergångsstället med extra belysning, då det innebär att gående som
passerar utanför den belysta zonen ej blir belysta och då löper större
risk att råka ut för en trafikolycka.
Den totala kostnaden för specialbelysning i korsningarna bedöms bli
hög, då inte bara korsningarna med Drottninggatan utan även övriga
korsningar på Trossö bör ses över, varför denna fråga bör hanteras i
samband med framtida budgetarbete. Någon allmän policy för hur
belysningen på Trossö skall utformas finns inte idag men borde tas
fram med utgångspunkt från bland annat kommunens
stadsmiljöprogram.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 56, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Claes- Urban Persson (S) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Akten
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KS.2013.123.823

§ 32
Svar på medborgarförslag om att bredda grusbacken mellan
Stålvägen och Kardemummagatan- Kummingatan i
Hässlegården.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
mars 2013 § 32 av Bengt Andrén. Förslaget är bredda grusbacken
mellan Stålvägen och Kardemummagatan- Kummingatan.
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 109, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att den i
medborgarförslaget angivna grusbacken är idag en knappt en meter
bred upptrampad stig i skogsmark. Om området skall användas som
pulkabacke är bedömningen att backen bör ha en bredd på cirka 3-4
meter. Detta innebär en relativt omfattande rensning av sly,
uppfyllnad med jordmassor samt borttagning av stenar och träd.
Kvarstående träd och stenar bör ”invallas” med förslagsvis halmbalar
eller liknande vilket vanligen sker i Amiralitetsparken varje vinter.
Om det finns intresserade föräldrar måste ändå allt ris transporteras
bort av kommunen samt även övriga ovan angivna åtgärder utföras
av kommunen. Därmed blir pulkabacken en kommunal anläggning
där kommunen har ansvar för tillsyn och säkerhet. Tekniska
förvaltningen har i nuläget inga resurser för detta ändamål.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 57, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten
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KS.2012.447.338

§ 33
Svar på medborgarförslag om regelbunden uppsamling av
skräp som samlats vid ”fickor” vid t ex brofästen och liknande
inbuktningar runt stränder i centrala Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012 § 164 av Roland Hansson. Förslaget är regelbunden
uppsamling av skräp som samlats vid ”fickor” vid t ex brofästen och
liknande inbuktningar runt stränder i centrala Karlskrona.
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 112, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att tekniska
förvaltningen saknar resurser för utförande enligt
medborgarförslagets intentioner. Däremot kan begränsade enstaka
punktinsatser ske vid speciella tillfällen som vid behov bedöms vara
nödvändiga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 58, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2014.1.102

§ 34
Avsägelser av kommunala uppdrag
Björn Fries (S) har i en skrivelse daterad 4 februari 2014 avsagt sig
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Rose-Marie Leksell (SD) har i en skrivelse daterad 7 februari 2014
avsagt sig sitt uppdraget som nämndeman.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 35
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Nämndeman
Britt-Marie Ammer Forss (M) efter Roland Löfvenberg
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Patrik Stjernlöf (M) efter Patrik Karlsson.
Utbildningsnämnden
Ersättare Sophie Hauffman (M) efter Karolina Tuvesson.
_____
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KS.2013.009.751
KS.2008.1000.336

§ 36
Anmälningsärende.
1. Rapportering till inspektionen för vård och omsorg, kvartalsrapport
för Socialnämnden.
2. Brev angående medborgarförslaget Hjärtats stig.
Patrik Hansson (S), Björn Gustavsson (MP), Tommy Olsson (KD),
Carl-Görans Svensson (M), Jan Lennartsson (M), Karin Månsson
(FP), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Mats Lindbom (C) yttrar sig på
punkt 2.
_____
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Akterna

26

KS.2014.38.512
KS.2014.57.823

§ 37
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om trafiksäkerheten i Spandelstorp, av Michael
Johnsson.
Medborgarförslag om pulkbacken i Amiralitetsparken, av Martin
Storm.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
______
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Socialnämnden
Akten

27

KS.2009.209.700

§ 38
Utredning angående möjligheten för krögare att servera alkohol
till kl 04.00.
Kommunfullmäktige beslutade 24 januari 2013, § 11, att anta riktlinjer
för serveringstillstånd. I samband härmed gav fullmäktige ett uppdrag
till socialnämnden att utreda möjligheten att servera alkohol till kl
04.00. Nuvarande riktlinjer medger servering som längst till kl 03.00.
Socialnämnden har den 21 oktober 2013, § 115, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Utredningens förslag är att inte ändra kommunens riktlinjer för
serveringstider från kl 03.00 till 04.00. Som viktigaste skäl till detta
anges att:


Nyare forskning visar ett direkt samband mellan senare
öppettider och ökat våld i stadsmiljön. Karlskrona har genom
ett nära och långsiktigt samarbete mellan krögare,
kommunens förvaltningar, Polisen, andra myndigheter och
föreningslivet lyckats vända situationen som var för snart 10 år
sedan då vi hade Sveriges näst farligaste centrummiljö
nattetid, till att ha mycket goda siffror i Polisens
trygghetsmätningar. Att fortsätta på denna inslagna väg är
viktigt för att göra Karlskrona centrum fortsatt attraktivt och
tryggt både för våra kommunmedborgare och våra besökare.



En bred majoritet av krögarna själva är inte positiva till
förslaget, bl a då man ser att det skulle medföra ökade
kostnader.



Flera av remissinstanserna ser risk för ett ökat drickande i
hemmiljön, vilket bedöms leda både till ökad berusning hos de
som sedan besöker krogarna, samt sämre boendemiljö ute i
bostadsområdena.



Det är redan idag så att miljö- och byggnadsnämnden får in
flera klagomål om buller från krogar, vilket antas öka om
serveringstiderna förlängs.
Forts
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§ 38 forts
Utredning angående möjligheten för krögare att servera alkohol
till kl 04.00


11 av 15 remissinstanser (krögarna inräknade) ställer sig
negativa till förslaget och endast två är positiva.

I socialnämnden anger i sitt yttrande att man med tydlighet vill avråda
ifrån att ändra riktlinjerna för serveringstider från kl 03.00 till 04.00
och att de riktlinjer som kommunfullmäktige redan antagit håller en
rimlig nivå.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 42, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna socialnämndens utredning kring serveringstiderna för
alkohol.
Ingrid Hermansson (C), Börje Dovstad (FP), Ann-Louise Trulsson
(KD), Eva Strömqvist (S) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Socialnämnden
PBA Karlskrona Malmö AB
Ekonomiavdelningen
Akten

29

KS.2014.33.282

§ 39
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till
kvarteret Viborg
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 januari 2014, § 1
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska
förvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att teckna ett tioårigt
hyresavtal med en initial hyra på 3 750 tkr per år med PBA
Karlskrona Malmö AB avseende lokaler för socialförvaltningens
vuxensektion i fastigheten Viborg 34, med inflyttning under 2014 och
2015.
Enligt beslut i Socialnämnden, § 7 den 28 januari 2013, så
genomförde socialförvaltningen en organisatorisk förändring i form
sammanslagning av tidigare alkohol-och drogsektionen samt
ekonomisektionen till en vuxensektion i början av 2013.
Sammanslagningen förväntas ge samordningsvinster i verksamheten
vad gäller organisation, samarbete, samverkan, kvalitet och service
med en helhetssyn i ett brukarperspektiv i den verksamhet inom
socialförvaltningen som riktar sig till vuxna.
Socialnämnden har uttalat önskemål om att förslag tas fram gällande
samordning av lokaler för vuxensektionen på liknande sätt som nu
genomförs för familj- och ungdomssektionen från årsskiftet
2013/2014 då dessa kommer att samlokaliseras på Ekliden i
Karlskronahems lokaler.
Vuxensektionen hyr i dagsläget kontorslokaler i tre olika fastigheter
på olika adresser på Trossö:
 Norra Kungsgatan/Östra Vittusgatan (1 491 m2) – funktion
ekonomiskt bistånd, vuxen/budget- och skuldrådgivning samt
insatser för nyanlända
 Ronnebygatan (520 m2) – funktion ekonomiskt bistånd till
unga
 Stenbergsgränd (1 097 m2) – funktion missbruk/beroende
Socialförvaltningen har bedrivit verksamhet i nuvarande lokaler på
Norra Kungsgatan/Östra Vittusgatan under 17 år. Lokalerna är
ändamålsenliga, centralt belägna och lättillgängliga ur ett
brukarperspektiv.
Forts
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§ 39 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till
kvarteret Viborg
För närvarande hyrs våning tre i fastigheten och våning fyra är nu
tillgänglig att hyra. Lokalerna på våning tre används fullt ut och
bedöms inte kunna inrymma fler medarbetare än de som nu arbetar
där.
Lokalerna på Stenbergsgränd, som inrymmer funktionen missbrukoch beroende, är inte tillfyllest ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt.
Personal i verksamheten har under senare år varit missnöjda med
lokalerna vad gäller framför allt ventilation. Det har varit svårt att få
problemen åtgärdade. Lokalerna används idag fullt ut och inrymmer
kontorsarbetsplats för ett 20-tal medarbetare samt
verksamhetsanpassade utrymmen för missbruks- och beroendevård.
Lokalerna på Ronnebygatan är arbetsplats för ett 10-tal medarbetare
och inrymmer kontorsrum samt besöksutrymmen för verksamheten,
som riktar sig till ungdomar som söker ekonomiskt bistånd. Dessa
lokaler är funktionella och trivsamma, men kan lämnas till fördel för
de samordningsvinster som finns i ett samgående med övriga
verksamhetsdelar, vilket också är en uttalad politisk ambition.
För att kunna möta upp mot de lokalbehov denna samlokalisering
kräver så har ett flertal alternativ för ny lokalisering utretts under
2012 och 2013. Initialt utreddes om det fanns några kommunala
lokaler, inklusive Karlskronahems och Kruthusens lokaler, som
kunde svara upp mot det behov verksamheten ställer. Dock fanns
det ej några lediga sådana lokaler inom det kommunala beståndet
som skulle kunna vara ett alternativ varför flera olika externa
alternativ utreddes, bland annat Länsstyrelsens f.d. lokaler på
Ronnebygatan samt de lokaler som Ericsson kommer att lämna vid
Ölandsgatan/Drottninggatan. Ett tredje alternativ – det liggande
förslaget, utreddes också och befanns vara det bästa alternativet
både ur ekonomiskt, verksamhetsmässigt och säkerhetsmässigt
perspektiv.
Förhandlingar om att utöka vuxensektionens lokaler på Norra
Kungsgatan/Östra Vittusgatan har pågått under
våren/sommaren/hösten 2013 mellan fastighetsägaren PBA
Karlskrona Malmö AB, socialförvaltningen och fastighetsavdelningen.
Förhandlingarna har nu utmynnat i ett förslag på avtal med förnyat
och utvidgat hyresavtal av våning tre samt förhyrning av större delen
av våning fyra i fastigheten. Den sammanlagda ytan i den föreslagna
lokalen är 278 kvm mindre, än de ytor som finns i nuvarande lokaler.
Den nya interna årshyran i föreslagen lokal uppgår till 3 850 tkr och
är 127 tkr högre än årshyran i nuvarande lokaler.
Forts
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§ 39 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till
kvarteret Viborg
Den externa hyreskostnaden är initialt 3 750 tkr och därutöver
tillkommer sedvanliga tillägg för administration och tomma lokaler på
100 tkr. Lokalkostnaden i det nya avtalet bedöms dock rymmas inom
nuvarande budgetramar för lokalkostnader då omkostnader som el,
städning, leasing av kopieringsmaskiner-/skrivare med mera
reduceras i och med samordning i gemensamma moderna och
anpassade lokaler. Enbart elkostnaderna i det nya avtalet bedöms bli
runt 50 tkr lägre per år genom installerad närvarostyrning och ny
energisnål belysning.
Verksamheten inom vuxensektionen är intensiv med ett stort antal
besökare dagligen. Ett samgående för sektionens samtliga
verksamhetsdelar i nuvarande och nu tillgängliga tomma lokaler på
Norra Kungsgatan är önskvärt att genomföra utifrån de krav som
verksamheten
ställs inför utifrån samordning av insatser till vuxna. En fortsatt
lokalisering i åtskilda lokaler inom sektionen bedöms förhindra de
samordningseffekter och utvecklingskrav som vuxensektionen
förväntas leva upp till.
Hela vuxensektionens verksamhet bedöms med fördel kunna
rymmas på våning tre och fyra i lokalerna på Norra
Kungsgatan/Vittusgatan.
Verksamheten kommer att rymma gemensamma entréer för olika
ändamål, kontorsutrymmen, besöksrum, sammanträdesrum, särskilt
anpassade verksamhetsutrymmen för gruppverksamhet och
personalutrymmen. Våningsplanen kommer att ha interna
förbindelser i form av trappor mellan våningsplanen.
Lokalerna på Stenbergsgränd och Ronnebygatan lämnas i det att
nya lokaler tas i bruk enligt förslag på hyresavtal. Under förutsättning
att avtal tecknas enligt förslag och ombyggnad kan påbörjas på
inledningsvis våning fyra och därefter våning tre så kan
verksamheten succesivt flytta ut från nuvarande lokaler på
Ronnebygatan och Stenbergsgränd. Inflyttning beräknas enligt plan
från halvårsskiftet 2014 och under senare halvåret 2014. Genom
rabatterade hyror de första två åren kompenserar PBA Karlskrona
Malmö AB kommunen för de merkostnader som annars hade blivit
fallet med överlappande hyror.
Forts

13 februari 2014
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§ 39 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till
kvarteret Viborg
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 43, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att
teckna ett tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 3 750 tkr per år
med PBA Karlskrona Malmö AB avseende lokaler för
socialförvaltningens vuxensektion i fastigheten Viborg 34, med
inflyttning under 2014 och 2015.
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Samtliga nämnder/styrelser
Kommunledningsförvaltningen
Akten

33

KS.2013.297.105

§ 40
Internationellt program
Kommunledningsförvaltning har på uppdrag från kommunstyrelsens
arbetsutskott tagit fram ett förslag på Internationellt program som, om
det antas av kommunsfullmäktige, kommer att ersätta den
Internationella handlingsplan som fastställdes av kommun-styrelsen
år 2007. Förslaget på det Internationella programmet har tagits fram i
samverkan med de förvaltnings- och bolagsrepresentanter som ingår
i samordnings-gruppen för internationellt arbete.
Det internationella programmet har varit ute på remiss till
förvaltningsnämnder och bolagsstyrelser. Remissvar har erhållits från
styrelsen för Affärsverken Karlskrona AB, Socialförvaltningen, Idrott
och fritidsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och
byggnadsnämnden, Handikappnämnden, Äldrenämnden,
Utbildningsnämnden, Barn och Ungdomsnämnden, styrelsen för
Karlskronahem och styrelsen för Kruthusen Företagsfastigheter.
Remissversionen har också behandlats av ledningsgruppen för
Kommunledningsförvaltningen.
Upprättat förslag på Internationellt program är förändrat med
anledning av remissvar, återkopplingen från ledningsgruppen för
Kommunledningsförvaltningen samt genom dragning för kommunens
ledningsgrupp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 45, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta det internationella programmet, samt
2. att besluta att det internationella programmet ska omprövas varje
ny mandatperiod.
Mats Lindbom (C), Jan-Olof Peterson (FP), Björn Gustavsson (MP)
och Ann-Louise Trulsson (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

34

KS.2013.223.041

§ 41
Förslag om att utöka Äldrenämndens ram 2014.
Äldrenämnden erhöll under 2013 prestationsersättning för
kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Ersättningen uppgick till 4 063
tkr.
Prestationsersättning erhålls baserat på uppnådda resultat i
kvalitetsarbetet och utbetalas i efterhand. Ersättningens storlek är
beroende av dels uppnådda resultat, men också hur de egna
resultaten förhåller sig till uppnådda resultat i alla andra kommuner.
Ersättning resultatförs 2013 och påverkar äldrenämndens avvikelse
mot budget positivt. Äldrenämnden har i sina prognoser för 2013 inte
tagit upp någon intäkt relaterat till prestationsersättning.
Prestationsersättningen för 2013 påverkar därmed också
kommunens resultat positivt, såväl vad avser utfall relaterat till
budget som till prognos.
I och med att prestationsersättningen redovisas på verksamhetsåret
2013 är medlen i formellt avseende förbrukade, och kan därmed inte
överföras till verksamhetsåret 2014. Besked om eventuell
prestationsersättning för 2014 erhålls inte förrän i slutet av året, då
prestationsersättningssystemet bygger på ersättning i efterhand
relaterat till uppnått resultat.
Det är dock rimligt att äldrenämnden ges utrymme att fortsätta sitt
kvalitetsutvecklingsarbete, och att det kan ske med någon form av
ekonomisk grundtrygghet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför följande;
Äldrenämndens ekonomiska ram för verksamhetsåret 2014 utökas
med 4 000 tkr. För att finansiera ramutökningen föreslås att intäkten
för statsbidrag ökas med motsvarande belopp. Prestationsersättning
för 2014 förutsätts således erhållas, och när den då erhålls kommer
intäkten att bokföras under budgeterade statsbidrag, och ej på
äldrenämnden. Eventuell avvikelse mot det budgeterade beloppet
hanteras inom finansiering, oavsett om avvikelsen är positiv eller
negativ i förhållande till det budgeterade beloppet, och kommer
således inte att påverka äldrenämndens avräkning mot ram för 2014.
Forts

13 februari 2014
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§ 41 forts
Förslag om att utöka Äldrenämndens ram 2014.
Den här föreslagna metoden tillförsäkrar verksamheten möjlighet att
bedriva utvecklingsarbete som primärt syftar till bättre verksamhet,
men som sekundärt kan betala sig om uppsatta mål nås.
Riskmomentet är naturligtvis att ersättningen, av olika skäl, blir lägre
än vad som budgeterats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 46, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för verksamhetsåret 2014 utöka äldrenämndens budgetram
med 4 000 tkr, samt
2. att öka de budgeterade statsbidragsintäkterna 2014 med 4 000
tkr.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

13 februari 2014

Tekniska nämnden
Akten

36

KS.2012.327.339

§ 42
Svar på motion om tillåtande av hundbad på allmänna
badplatser.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 sept
2012, § 123, av Christopher Larsson (SD) Förslaget är att
kommunen skall tillåta hundbad på allmänna badplatser.
Tekniska nämnden har den 26 november 2013, § 111, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att frågan om
hundbad på badplatser har behandlats i kommunfullmäktige
senast under 2011 (KF.2011.05.26 § 92) varvid beslutades att
avslå förslaget med motivering att badvattenprover kan ge
värden (på grund av föroreningar från hundar) som innebär att
man tvingas stänga badplatser. Vidare av hänsyn till att barn
och vuxna kan vara rädda för hundar. Däremot är det tillåtet att
kopplade hundar får vistas på allmänna badplatser. Beslutet
motiverades också med att det finns stora kuststräckor utanför
allmänna badplatser där hundar kan bada.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 28 januari 2014,
§ 47, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Karin Månsson (FP), Ola Svensson (SD) och Günter Dessin (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Stjernlöf (M), Tommy Olsson (KD) och Mats Lindbom (C) yttrar
sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20
mars 2014.
§ 43 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona ska ha ett utegym.
§ 44 Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till Senoren,
Möcklö.
§ 45 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona ska ta initiativet till att förvärva
Skärva.
§ 46 Muntlig frågestund.
§ 47 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 48 Förslag på gemensam besöksnäringsorganisation i Blekinge-Visit Blekinge
§ 49 Kommunala val
§ 50 Anmälningsärenden
§ 51 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 52 Förslag till trygghets- och säkerhetspolicy.
§ 53 Avgift för bårhusplats.
§ 54 Höjning av matavgift inom äldrenämndens verksamhetsområde.
§ 55 Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och investeringstillstånd.
§ 56 Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren.
§ 57 Svar på motion om att utreda och skapa beredskap för utveckling/anpassning
av Landstingets behov för fortsatt verksamhet i Karlskrona.
____

20 mars 2014
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 20 mars 2014 kl 13.00-15.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Rikard Jönsson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 15.05-15.50 §§ 48-57
Lars Hildingsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Yvonne Sandberg Fries (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Christina Mattisson (S)
Rikard Jönsson (S)
Roland Andreasson (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Anna Månsson (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (-)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Henrik Larsen (M) kl 15.15-15.50 §§ 53-57
Anna Ottosson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)

2

20 mars 2014
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Lotta Törnström (S)
Sandra Bizzozero (S)
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Anders Persson (S)
Lotta Holgersson (S)
Jan Elmqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Ann-Marie Branje (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M) kl 13.00-15.15 §§ 43-52
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Kent Lewén (FP)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C)

Närvarande ersättare

Ronnie Nilsson (-)
Marianne Nordin (M)
Ulf Danielsson (M)
Anders Ovander (M) kl 15.15-15.50 §§ 53-57
José Espinoza (MP)
Mikael Svensson (MP)
Billy Åkerström (KD)
Ronny Fransson (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M) och Jan-Olof Petersson (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
fredagen den 28 mars 2014, kl. 12.00
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20 mars 2014

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 43-57
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Göran Forss (M)
Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Olof Petersson (FP)
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20 mars 2014

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 28 mars 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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20 mars 2014

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

6

KS.2013.311.812

§ 43
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona ska ha ett utegym.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Ola Johan Hermansson. Förslaget är att
Karlskrona ska ha ett utegym
Idrotts- och fritidsnämnden har den 16 december 2013, § 73, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att man uppdragit åt
idrotts- och fritidsförvaltningen att genomföra en behovsanalys
gällande utomhusgym och ta fram beslutsunderlag avseende var
det/dessa kan uppföras.
Ett utegym har under 2013 etablerats på Telenor Arena Rosenholm.
Efterfrågan på utegym är stort för olika målgrupper och på olika
platser i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden ser precis som förslagsställaren nyttan av
utegym stor och en möjlighet för både det sociala och fysiskt aktiva
livet.
Förvaltningen genomför tillsammans med andra förvaltningar en
utredning och belyser i denna var behov och möjligheter finns till att
etablera utegym i samband med aktivitetsytor för unga inventeras
och prioriteras för framtiden.
Nämnden är positiv till det förslag som inkommit till kommunen och
kommer att beakta förslaget i den utredning som genomförs.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
78, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Akten

7

KS.2013.32.246

§ 44
Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till
Senoren, Möcklö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 24 januari
2013, § 6 av Arne Strandh..
För att Senoren, Möcklö ska bli lätta att hitta till föreslås
1. att vägskyltar sätts upp vid E22 samt att skyltar även sätts upp
vid infarten till E22 österut vid Ramdala kyrka.
2. att om möjligt se till att i alla adresser lägga till Senoren
respektive Möcklö före postnumret,samt
3. att kommunen ska arbeta för att Senoren och Möcklö får egna
postadresser.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 24 september 2013, § 82,
lämnat yttrande och beslutsförslag över förslaget i punkt 1 ovan.
Tekniska nämnden har därvid angett att Karlskrona kommun inte är
väghållare för E22 utan detta är en statlig väg där Trafikverket är
väghållare. Frågan om skyltning vid E22 ska därför lämnas över till
Trafikverket för handläggning.
Kulturnämnden har vid sammanträde den 5 juni 2013, § 35, lämnat
yttrande och beslutsförslag avseende punkterna 2 och 3 i
medborgarförslaget. Såvitt avser punkt 2 anger kulturnämnden att
utformningen av adresser är standardiserad och inte tillåter en
ytterligare nivå. Det är Lantmäteriet som bestämmer utformningen av
adresser enligt Svensk standards riktlinjer. Därför ligger det utanför
kommunens förmåga att påverka utformningen av adresser. Vad
gäller förslaget i punkt 3 om att kommunen ska arbeta för att
Senoren och Möcklö får egna postadresser anger kulturnämnden att
denna fråga hanteras av Posten och att byte eller återtagande av
postortsnamn kan beviljas av Posten om särskilda skäl föreligger.
Kulturnämnden menar att förslagsställarens motiveringar för ett byta
postortsnamn är så starka att det kan försvara en ansökan från
Karlskrona kommun.
Forts

20 mars 2014

§ 44 forts
Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till
Senoren, Möcklö.
Arne Strandh berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
79, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att frågan om vägvisning utmed E22 lämnas över till Trafikverket
för handläggning, samt meddela att Karlskrona kommun ställer sig
positiv till föreslaget om skyltning
2. att avslå förslaget om att tillföra namnen Senoren respektive
Möcklö i den befintliga adressen
3. att bifalla förslaget om att Karlskrona kommun ska ansöka om
ändring av postortsnamn- och nummer avseende Senoren
4. att bifalla förslaget om att Karlskrona kommun ska ansöka om
ändring av postortsnamn- och nummer avseende Möcklö, samt
5. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Mats Lindbom (C), Carl-Göran Svensson (M), Ann-Louise Trulsson
(-), Chatarina Holmberg (S) och Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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20 mars 2014

Kommunledningsförvaltningen
Akten

9

KS.2013.425.252

§ 45
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar
initiativet till att förvärva Skärva herrgård.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde 24
oktober 2013, § 124 av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun tar initiativet till att förvärva Skärva herrgård som
när förslaget väcktes låg ute för försäljning.
Kommunledningsförvaltningen har den 5 februari 2013 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Fastigheten Skärva 1:6 ”Skärva herrgård” lades ut till försäljning i
september 2013 och redan när medborgarförslaget väcktes så hade
säljarna inlett förhandlingar med en tilltänkt köpare. Köparen
förvärvade fastigheten i november 2013 till en köpeskilling om
6 000 000 kr och erhöll sedermera lagfart i december 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
80, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

10

§ 46
Muntlig frågestund
Yvonne Sandberg Fries (S) ställer en fråga till kommunalrådet Börje
Dovstad varför man inte kan få en anställning i äldreförvaltningen
trots att man inte har körkort.
Börje Dovstad (FP) svarar.
----Carl-Göran Svensson (M) ställer en fråga till tekniska nämndens
ordförande Tommy Olsson om försköning av infartsleden som t ex
belysning av byggnader längs vägen och en träallé, samt att det idag
finns mycket skräp längs vägen som behöver tas bort.
Tommy Olsson (KD) svarar.
----Ingrid Hermansson (C) ställer en fråga till kommunalrådet Sofia
Bothorp om en giftfri kommun och om Karlskrona kommun ska göra
en kartläggning och titta på förskolor och skolor.
Sofia Bothorp (MP) svarar
--Kommunalrådet Börje Dovstad (FP) ställer en fråga till gruppledare
Åsa Gyberg Karlsson om vänsterpariet kommer att jobba för ett
sjukhus i Karlskrona kommun.
Åsa Gyberg Karlsson (V) svarar.
--Chatarina Holmberg (S) ställer en fråga till kommunalrådet Börje
Dovstad om när det händer något i ärendet Nättraby
kunskapscentrum.
Börje Dovstad (FP) svarar.
_____

20 mars 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

11

KS.2014.1.102

§ 47
Avsägelser av kommunala uppdrag
Claes-Urban Persson (S) har i en skrivelse daterad 5 februari 2014
avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Ulrica Svensson (S) har i en skrivelse daterad 7 februari 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Cecilia Abrahamsson (S) har i en skrivelse daterad 25 februari 2014
avsagt sig uppdraget som ersättare i Utveckling i Karlskrona AB.
Ann-Sofie Sander (S) har i en skrivelse daterad 25 februari 2014
avsagt sig uppdraget som nämndeman.
Simon Gruvström (SD) har i en skrivelse daterad 17 mars 2014
avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och som
nämndeman.
Yvonne Sandberg Fries (S) har i en skrivelse daterad 19 mars 2014
avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och som
ersättare i AB Karskrona Moderbolag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

20 mars 2014

Region Blekinge
AB Karlskrona Moderbolag
Utveckling i Karlskrona AB
Akten

12

KS.2013.454.106

§ 48
Förslag på gemensam besöksnäringsorganisation i BlekingeVisit Blekinge
AB Karlskrona Moderbolag har vid sammanträde den 19 februari
2014, § 23 hemställt att kommunfullmäktige beslutar enligt AB
Karlskrona Moderbolags förslag till beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
70, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1 att bifalla förslaget till en gemensam besöksnäringsorganisation,
2. att bli fullvärdig medlem i VisitBlekinge ideell förening under
förutsättning att Karlskrona Kommun erhåller plats i styrelsen i form
av en ledamot och en ersättare,
3. att på konstituerande möte föreslå ändring i Stadgarna för ideella
föreningen §13 att ersättare ska kallas till styrelsemöte
4. att tillsammans med övriga initiativtagare till VisitBlekinge ideell
förening bilda ett driftbolag,
5. att medverka i den finansieringsmodell som är framtagen i tre år,
2014-2016
6. att medel om 300 000 kr tas från Kommunstyrelsens reserv för
Utveckling och välfärd, samt
7. att finansiering för år 2015 och 2016 hanteras inom
budgetberedningen.
Yrkande
Christina Mattisson (S), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Mats
Lindbom (C), Peter Johansson (S), Sofia Bothorp (MP), Lars-Göran
Forss (M) och Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens
förslag.
Nicklas Platow (-) yrkar bifall på attsats 1-5, 7, samt yrkar avslag på
attsats 6, samt yrkar att medfinansieringen om 300 tkr sker genom
arbetsinsats av befintlig organisation i Utveckling i Karlskrona AB.

20 mars 2014

13

§ 48 forts
Förslag på gemensam besöksnäringsorganisation i BlekingeVisit Blekinge
Ola Svensson (SD) yrkar bifall på Nicklas Platows ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Nicklas Platows bifallsyrkande på attsats 1-5, 7, samt
ändringsyrkande på attsats 6 och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1 att bifalla förslaget till en gemensam besöksnäringsorganisation,
2. att bli fullvärdig medlem i VisitBlekinge ideell förening under
förutsättning att Karlskrona Kommun erhåller plats i styrelsen i form
av en ledamot och en ersättare,
3. att på konstituerande möte föreslå ändring i Stadgarna för ideella
föreningen §13 att ersättare ska kallas till styrelsemöte
4. att tillsammans med övriga initiativtagare till VisitBlekinge ideell
förening bilda ett driftbolag,
5. att medverka i den finansieringsmodell som är framtagen i tre år,
2014-2016
6. att medel om 300 000 kr tas från Kommunstyrelsens reserv för
Utveckling och välfärd, samt
7. att finansiering för år 2015 och 2016 hanteras inom
budgetberedningen.
_____

20 mars 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 49
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Barn- och ungdomsnämnden
Ersättare Sonny Bengtsson (S) efter Richard Lundqvist.
Valnämnden
Ersättare Per Löfvander (S) efter Claes-Urban Persson.
Ersättare Riad Alsalou (S) efter Ulrica Svensson.
Nämndeman
Stefan Almén (SD) efter Rose-Marie Leksell
Visit Blekinge
Ersättare Patrik Hansson (S)
_____
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KS.2011.410.700
KS.2011.408.700
KS.2014.95.001
KS.2014.87.001

§ 50
Anmälningsärende.
1. Socialnämnden 140127, § 10, Angående uppdrag åt
socialnämnden att utreda om det inom nuvarande kostnadsram går
att införa ett Hem för Vård och Boende (HVB) för unga
narkotikaberoende tillsammans med andra kommuner.
2. Socialnämnden 140127, § 11, uppdrag att säkerställa en
genusneutral missbruksvård.
3. Socialnämndens arbetsutskott 140210, § 8 utredning avseende
Socialförvaltningens framtida organisation och planerade
förbättringsförslag.
4. Länsstyrelsen i Skåne Län 140227, protokoll över inspektion av
kommunens överförmyndarverksamhet.
_____

20 mars 2014
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KS.2014.86.512
KS.2014.92.310
KS.2014.103.050
KS.2014.104.109
KS.2014.105.820
KS.2014.112.005
KS.2014.119.317
KS.2014.123.312
KS.2014.124.820

§ 51
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg, av Ida
Josefsson.
Medborgarförslag om hundrastplats i parken
Monsunen/Sunnavägen, av Ulf Sejlert.
Medborgarförslag rörande upphandling av ägg från burhöns, av
Gunnel Elisabeth Petersson.
Medborgarförslag om fler gatupratare/anslagstavlor, av Rasmus
Degerskär.
Medborgarförslag om vinterförvaring av fritidsbåtar på del av
markytan i Oljehamnen, av Hans Lundgren.
Medborgarförslag om öppen licens skalla användas vid inköp av
hårdvara och mjukvara, av Fredrik Danerklint.
Medborgarförslag om belysning av vägavsnittet Rosenholmsvägen
mellan Lingonvägen och den bakre infarten till Rosenholmsområdet,
av Mikael Holmström.
Medborgarförslag om bygg en gångbro över järnvägen i Gullberna,
av Bengt Tore Zetterquist.
Motion om återanvänd Östersjöhallen, av Börje Dovstad (FP), Anna
Ekström (FP) och Stefan Lundin (FP).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

20 mars 2014

Samtliga nämnder/styrelser
Säkerhetsansvarig
Akten

17

KS.2012.474.163

§ 52
Förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy
Enligt 2013 års verksamhetsplan (KS 2012.474.163) för funktionen
för trygghet och säkerhet ska en ny säkerhetspolicy arbetas fram.
Nya lagstiftningar och förändrade strukturer har påverkat
kommunens säkerhetsarbete och med anledning av det behöver
gällande säkerhetspolicy från 2003 samt informationssäkerhetspolicy
från 2007 revideras. Den revisionsrapport som presenterades i slutet
av 2011 pekar också på behovet av översyn av gällande
policydokument.
I framtagandet av policyn har utgångspunkten varit att ta ett mer
samlat grepp över området trygghet och säkerhet och därmed även
inkludera trygghetsfrågor samt informationssäkerhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
71, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Trygghets- och säkerhetspolicy enligt upprättad bilaga,
samt
2. att upphäva tidigare Säkerhetspolicy (KF 2003-10-23 §134) samt
Informationssäkerhetspolicy (KF 2007-03-29 §39).
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

18

KS.2013.364.700

§ 53
Införande av en ny avgift för bårhusplats
Äldrenämnden har vid sitt sammanträde den 28 augusti 2013, § 79,
beslutat föreslå att kommunen från år 2014 ska införa en ny avgift för
bårhusförvaringen av de personer som avlider på kommunens
särskilda boenden. Avgiften ska då debiteras den avlidnes dödsbo.
Beloppet föreslås samtidigt initialt fastställas till 1 600 kr per person
som sedan årligen ska indexregleras.
Bakgrunden till denna nya avgift är att kommunen från den 1 juli
2012 enligt träffat avtal får betala 1 600 kr per aktuell person till
Landstinget Blekinge för denna förvaring. Årskostnaden för detta
anger nämnden till ca 500 000 kronor.
En bårhusavgift tillämpas idag av ett fåtal kommuner i riket. I
normalfallet är det fortfarande landstingen/regionerna som står för
denna kostnad och inte kommunerna (med undantag för Olofström)
som i Blekinge. Det är således mycket sällsynt att denna kostnad har
överförts till den avlidnes anhöriga i stället för att fritt ingå i den
kommunala samhällsservicen.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande föreslår därför
kommmunledningsförvaltningen att denna kostnad även under år
2014 ska belasta äldrenämnden, men att nämnden i gengäld ska
erhålla en kompensation om 500 tkr som ersättning för
uppkommande kostnader alternativt uteblivna intäkter. Den
långsiktiga hanteringen av frågan ska sedan prövas av kommande
budgetberedning för åren 2015 – 2017.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
73, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå äldrenämndens framställan om att från år 2014 införa en
ny avgift för bårhusplats för personer som avlidit på kommunens
äldreboenden,
Forts

20 mars 2014
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§ 53 forts
Införande av en ny avgift för bårhusplats
2. att äldrenämnden i gengäld som kompensation för bortfallna
merintäkter tilldelas en med 500 000 kronor utökad budgetram för år
2014,
3. att denna ramutökning täcks genom en motsvarande
omdisponering av medel från kommunstyrelsens särskilda reserv för
utveckling och välfärd, samt
4. att frågans fortsatta hantering för år 2015 och framöver ska
överlämnas för prövning till den kommande budgetberedningen för
åren 2015 – 2017.
Peter Johansson (S), Kent Lewén (FP), Jan-Åke Nordin (M) och
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Äldrenämnden
Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.38.041

§ 54
Höjning av matavgift inom äldrenämndens verksamhetsområde.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 29 januari 2014, § 148
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att höja matavgiften med
två kronor från den 1 april 2014, samt att avgiften för köp av efterrätt i
samband med matdistribution till brukare i ordinärt boende fastställs
till sju kronor.
Äldrenämnden beslutade den 17 juni 2013 att föreslå
Kommunfullmäktige att höja matavgiften med två kronor fr o m den 1
januari 2014.
Äldrenämndens föreslås föreslå Kommunfullmäktige att besluta om
höjd matavgift med två kronor fr o m den 1 april 2014.
Möjlighet att köpa efterrätt för de brukare som har matdistribution
inom ordinärt boende har tydliggjorts under nämndens verksamhet
under hösten 2013. Äldrenämnden har dock inget fastställt pris för
brukaren som önskar köpa kompletterande efterrätt till
matdistributionen. Äldreförvaltningen har i dialog med
serviceförvaltningens kostenhet utarbetat ett förslag som innebär en
kostnad för efterrätt som uppgår till sju kronor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
75, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att höja matavgiften med två kronor fr o m den 1 april 2014, samt
2. att avgiften för köp av efterrätt i samband med matdistribution till
brukare i ordinärt boende fastställs till sju kronor.
Jan–Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Tekniska nämnden
Chef för strategisk planering
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2008.660.532

§ 55
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd.
Karlskrona kommun har genom beslut i fullmäktige 2012-10-18
godkänt tecknande av genomförandeavtal och förskotteringsavtal
mellan Trafikverket Region Syd och Karlskrona kommun avseende
att vid Bergåsa bland annat anlägga vägbro över järnvägen mellan
Sunnavägen och Ekorrvägen samt att anlägga gång- och cykeltunnel
med ramper mellan Sunnavägen och Gamla Infartsvägen.
Kommunstyrelsen beslutade 29 januari 2013 § 28 om projekteringsoch investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny gång- och cykelbro
mellan Annebo och Västra Mark i Karlskrona.
Kostnaden för dessa åtgärder har Trafikverket i januari 2012 bedömt
till 68 mnkr inklusive 10 % för oförutsedda kostnader och enligt
genomförandeavtalet finansieras åtgärderna genom att Trafikverket
och Karlskrona kommunen står för 50 % vardera av kostnaden.
Kommunen har budgeterat 34 mnkr till planerade åtgärder. Om
totalkostnaden överstiger bedömd kostnad ska kommunen ensam
stå för merkostnaden. Dock finns möjlighet till omförhandling av
avtalet. Kommunen ska förskottera trafikverkets del på 34 mnkr. Det
är inte fastlagt när trafikverket återbetalar förskotterade medel till
kommunen.
I anslutning till ovan nämnda anläggningsåtgärder och i enlighet med
upprättad detaljplan planeras också en gång- och cykelbro över
järnvägen och Sunnavägen mellan bostadsområdet Annebo och
Idrottsvägen, Västra Mark. Denna bro finansieras till 100 % av
Karlskrona kommun och är budgeterad till 5 mnkr.
Under andra halvåret 2013 har förfrågningsunderlag med
bygghandlingar tagits fram. Dessa är nu utlagda för anbudsräkning.
Anbuden ska vara Trafikverket tillhanda senast 2014-02-24.
Efter upprättandet av bygghandlingar har Trafikverket meddelat att
kostnaden för genomförandet kommer att överskrida budgeterade
medel.
Forts
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§ 55 forts
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd
Den tidiga kostnadsbedömningen bygger på erfarenhetsvärden från
liknande projekt och gjordes före upprättande av arbetshandlingarna.
Den nu framtagna kalkylen bygger på upprättade arbetshandlingar.
Kostnadsökningen beror bland annat på att i den första
kostnadsbedömningen saknades kostnad för ny idrottsplan och
angöringsparkering för Wämöskolan, ombyggnad och förlängning av
plattform, kunskap om dåliga grund-förhållanden och omfattande
ledningsomläggningar med pumpstation.
Kostnaden för anläggande av vägbro, gång-och cykeltunnel mm
beräknas nu bli 78 mnkr inklusive 10 % kostnadsfördyring.
Trafikverket har meddelat att man är beredd att skriva om
genomförandeavtalet så att den nu beräknade kostnaden på 78 mnkr
fördelas lika mellan Trafikverket och Karlskrona kommun. Detta
innebär att kommunens ansvar att förskottera Trafikverkets del ökar
från 34 mkr till 39 mnkr. Kommunens budgeterade medel på 34 mnkr
måste ökas till 40,8 mnkr inklusive 1,8 mnkr för upprättande av
detaljplan och egenkostnader som kommunen själv måste stå för
enligt genomförandeavtalet.
Kostnaden för anläggande av gång- och cykelbro mellan Annebo och
Idrottsvägen, Västra Mark har nu beräknats till 12 mnkr för att kunna
byggas i enlighet med gällande detaljplan och i träkonstruktion, alltså
7 mnkr högre än tidigare. Eftersom byggandet av gång-och cykelbron
i byggtidplanen ligger hösten 2015 finns möjlighet för tekniska
förvaltningen att i samråd med Trafikverket undersöka ett billigare
broförslag.
Karlskrona kommunens investeringsram för projektet måste ökas
från 34 mnkr till 40,8 mnkr. Kommunens ansvar att förskottera
Trafikverkets del ökar från 34 mkr till 39 mnkr.
Kapitalkostnaderna är beräknade på Karlskrona kommuns
investeringsram 40,8 mnkr och med en avskrivningstid på 50 år och
internränta på 3,2 % och uppgår 2016 till 2,1 mnkr. Driftskostnader
beräknas öka med 93 tkr och hänsyn har tagits till de sänkta
driftskostnaderna med anledning av att nuvarande ljussignaler tas
bort vid Bergåsa. Investeringsprojektet beräknas vara färdigställt
under 4:e kvartalet 2015.
Forts

20 mars 2014
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§ 55 forts
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
81, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja investeringstillstånd för investeringsprojekt Bergåsa
plankorsning.
2. att tidigare tilldelad finansieringsram på 34 mnkr utökas med 6,8
mnkr, till totalt 40,8 mnkr.
3. att tekniska nämnden årligen får kompensation för ökade drift- och
kapitalkostnader med 2,2 mnkr.
4. att ge kommunstyrelsens ordförande delegation att teckna nytt
genomförandeavtal på 78 mnkr med anledning av utökad
investeringsutgift.
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 mars 2014

Kommunfullmäktige
Akten
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KS.2013.288.030

§ 56
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vävisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge. Forts
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§ 56 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Förstudien är i
samma anda som föreslagits i motionen. Namnet navigatorcentrum
är ett känt begrepp i Sverige som bygger på ett koncept framtaget av
en rad kommuner i samverkan med ungdomsstyrelsen,
arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer information finns på
http://www.navigatorcentrum.se. En del kommuner har använt
namnet Navigatorcentrum andra har valt att kalla det vid annat men
fokus är ungdomar och en väg in – flera vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.
____

20 mars 2014

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten
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KS.2013.230.106

§ 77
Svar på motion om att utreda och skapa beredskap för
utveckling/anpassning av landstingets behov för fortsatt
verksamhet i Karlskrona.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25 april 2013, §
46, av Börje Dovstad (FP) Förslaget är att Karlskrona kommun
genomför en planprocess för att säkerställa att nuvarande
sjukhusområde och sjukhus kan utvecklas och anpassas för dagens
och framtidens behov.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 22 augusti 2013, § 194,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att hemställa
hos kommunstyrelsen att tilldela uppdrag och medel för att förändra
nu gällande detaljplan enligt ovan, samt att därmed anse motionen
besvarad.
Miljö- och byggnadsnämnden uppger i sitt yttrande följande: Nu
gällande detaljplan för sjukhusområdet innehåller en mycket generös
byggrätt för allmänt ändamål inom hela fastigheten. I princip hela
fastigheten utan de mest branta partierna tillåts bebyggas. Den enda
reglering som finns av byggrätten är i höjdled. Flera höga ( cirka 30
m) byggnader tillåts på fastigheten, men stora delar är också
begränsade i höjd till 3-4 våningar. Moderna sjukhusbyggnader
byggs ofta i 7-8 våningar, med närmare 5 meter mellan varje
bjälklag. För att säkerställa att inga hinder för byggnation finns i
detaljplanen menar Samhällsbyggnadsförvaltningen därför att nu
gällande detaljplan bör justeras avseende höjdregleringen. Detta bör
kunna göras relativt snabbt och kunna prövas med ett enkelt
planförfarande. Kostnaden kan beräknas till 100 tkr.
Kommunstyrelsen har den 28 januari 2014, § 29, antagit
internbudget 2014 samt verksamhetsplan 2015-2016 för
Kommunledningsförvaltningen. Detaljplan för sjukhuset anges under
kommunstyrelsens projekt och medel har avsatts för ett enkelt
planförfarande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
77, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad. Forts
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§ 77 forts
Svar på motion om att utreda och skapa beredskap för
utveckling/anpassning av landstingets behov för fortsatt
verksamhet i Karlskrona.
Börja Dovstad (FP), Jan-Anders Lindfors (S), Jan Lennartsson (M),
Sofia Bothorp (MP), Christopher Larsson (SD), Kent Lewén (FP),
Tommy Olsson (KD), Mats Lindbom (C) och Inga-Lill Siggelsten
Blum (KD) yrkar bifall till motionen.
Chatarina Holmberg (S) och Emma Stjernlöf (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Börje Dovstads m fl bifallsyrkande till motion och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
____
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24 april 2014

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 24
april 2014.
§ 58 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun införa förbud mot att
inneha exotiska djur/ormar inom stadsbebyggt/detaljplanerat område på
Trossö.
§ 59 Svar på medborgarförslag om att högtidlighålla minnet av John Lind.
§ 60 Svar på medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe mellan Hotel
Park Inn och Skeppsbrokajen.
§ 61 Svar på medborgarförslag om utmålning av parkeringsplatser på Trossö.
§ 62 Svar på medborgarförslag om bättre hantering av översvämning.
§ 63 Svar på medborgarförslag om att det ska finnas möjlighet att lämna sopor och
trasiga saker på Trossö.
§ 64 Muntlig frågestund.
§ 65 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 66 Kommunala val
§ 67 Anmälningsärenden
§ 68 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 69 Nedskrivning av hyresfordran Träffpunkt Strandgården.
§ 70 Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
§ 71 Utökad investerings- och låneutrymme för AB Karlskronahem avseende
Hammarbygården.
§ 72 Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun.
§ 73 Taxa Säljö barnkoloni.
§ 74 Utökad investeringsram för Affärsverken avseende Verkö.
§ 75 Balansförteckning på obesvarade motioner och medborgarförslag.
§ 76 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.
§ 77 Utökad investeringsram samt investeringstillstånd avseende utbyggnad av
Nättrabyskolan.
§ 78 Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren.
§ 79 Svar på motion om Aspös miljö och utveckling.
____

24 april 2014

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 24 april 2014 kl 13.00-17.05

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C)
Rikard Jönsson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-15.40 §§ 58-76
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 13.00-16.00 §§ 58-76
Gerthie Olsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S) kl 13.00-16.50 §§ 58-76
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Christina Mattisson (S)
Yvonne Sandberg Fries (-)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Nicklas Platow (-)
Jan-Åke Nordin (M)
Emma Stjernlöf (M)
Sophia Ahlin (M)
Henrik Larsen (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
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Christopher Larsson (SD)

Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Jörgen Johansson (C) kl 13.45-17.05 §§ 68-79
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-15.20 §§ 58-75
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tjänstgörande ersättare

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S) kl 13.00-16.15 §§ 58-76
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S)
John-Erik Danerklint (S) kl 15.40-17.05 §§ 76-79
Sandra Bizzozero (S) kl 16.00-17.05 §§ 76-79
Lotta Holgersson (S) kl 16.50-17.05 §§ 77-79
Bengt Fröberg (M)
Ann-Marie Branje (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Andersson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Pernilla Persson (C)
Ingela Abramsson (C) kl 15.20-17.05 §§ 75-79
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande ersättare

Sandra Bizzozero (S) kl 13.00-16.00 §§ 58-76
John-Erik Danerklint (S) kl 13.00-15.40 §§ 58-76
Kerstin Ekberg-Söderbom (S) kl 13.00-16.15 §§ 58-76
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.50 §§ 58-76
Jan Elmqvist (S) kl 13.00-16.10 §§ 58-76
Ronnie Nilsson (-) kl 13.00-15.15 §§ 58-75
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
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Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kommunarkivarie Magdalena Nordin

Utses att justera

Jan-Åke Nordin (M) och Anna Ekström (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
måndagen den 5 maj 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 58-79
Magdalena Nordin

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Lars-Åke Nordin (M)
Justeringsledamot ………………………………………………
Anna Ekström (FP)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 5 maj 2014 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Magdalena Nordin
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

6

KS.2013.391.409

§ 58
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun införa
förbud mot att inneha exotiska djur/ormar inom
stadsbebyggt/detaljplanerat område på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013 § 124 av Yvonne Axén. Förslaget är att Karlskrona
kommun inför ett förbud mot att inneha exotiska djur/ormar.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 februari 2014, § 32, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att enligt miljöbalken
och dess förordningar ska husdjur och andra djur som hålls i
fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors
hälsa inte uppkommer. En kommun får om det behövs för att
förhindra olägenheter för människors hälsa föreskriva att orm inte får
hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan
särskilt tillstånd från den kommunala nämnden. Karlskrona kommun
kan alltså förbjuda att hålla orm utan tillstånd. Skulle en olägenhet för
människors hälsa uppkomma hanterar
Samhällsbyggnadsförvaltningen detta som en olägenhetsanmälan.
Denna möjlighet finns emellertid redan utan att ett
tillståndsförfarande införs.
Enligt flera domar har klagomål om psykiskt obehag orsakat av en
grannes ormhållning inte bedömts som en olägenhet för människors
hälsa, utom när det handlat om ett stort antal ormar.
Karlskrona kommun har inte föreskrivit om något tillståndskrav för
ormar. Något sådant tillstånd anses inte heller behövas då det sällan
rapporteras några problem med ormar.
Djurskyddslagstiftningen som Länsstyrelsen har tillsyn över bedöms
även hålla en så hög skyddsnivå att det ger ett betryggande skydd
även över Miljöbalkens område.
Angående andra exotiska djur finns det inte något lagstöd enligt
miljöbalken och dess förordningar att förbjuda dessa om de inte
orsakar olägenhet för människors hälsa.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
113, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kulturnämnden
Akten

7

KS.2013.459.860

§ 59
Svar på medborgarförslag om att högtidlighålla minnet av John
Lind.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20-21
november 2013 § 138 av Martin Hult, Mattias Nilsson och Björn
Håkansson. Förslaget är att ett minnesmärke i John Linds namn
upprättas.
Kulturnämnden har den 25 februari 2014, § 12, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att från och med nu och framåt,
Karlskrona är en kommun där alla ska känna sig välkomna och våga
vara öppen med den man är föreslås att ett minnesmärke som
symboliserar detta, i John Linds namn, upprättas.
Förslaget kan förankras i ett större strategiskt upplägg kring
kommunens arbete med mångfald.
Vidare är det väl i fas med Karlskronas senaste satsning kring att
fokusera på dessa frågor genom att det genomförs en Pride-festival
för första gången år 2014.
Att på nästa års Pride- festival inviga ett minnesmärke över John
Lind vore därför en mycket bra målsättning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
114, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska Nämnden
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KS.2013.314.512

§ 60
Svar på medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe
mellan hotell Park Inn och Skeppsbrokajen.
Anna Ottosson (M) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Marie Ottosson. Förslaget är att anlägga
ett övergångsställe mellan Hotel Park Inn och Skeppsbrokajen.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 8 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att man förstår behovet av ett
övergångsställe på den aktuella sträckan. Dock medför
övergångsställen att risken för trafikolyckor där fotgängare skadas
ökar, vilket gör att övergångsställen ska anläggas med försiktighet.
De övergångsställen som anläggs bör förses med
hastighetsdämpande åtgärder för att trafiksäkerheten ska vara god.
Andra åtgärder som exempelvis gångpassager kan vara bättre ur
trafiksäkerhetssynpunkt.
Under de kommande åren ska hela Skeppsbrokajen omgestaltas i
projektet med stadsmarinan. I samband med detta kommer även
gatan Skeppsbrokajen att ses över, och i detta ingår att skapa
förbättrade möjligheter för gående att korsa gatan. Övergångar kan
komma att bli aktuellt vid bland annat korsningen med
Ostermansgatan.
Med anledning av att området vid Skeppsbrokajen kommer att
förändras de kommande åren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
115, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tekniska nämnden får i uppdrag att skyndsamt vidta
säkerhetshöjande åtgärder mellan Skeppsbrokajen och Norra delen
av Kungsgatan, samt
2. att anse medborgarförslaget vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten
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KS.2013.315.315

§ 61
Svar på medborgarförslag om utmålning av parkeringsplatser
på Trossö.
Anna Ottosson (M) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Marie Ottosson. Förslaget är utmålning av
parkeringsplatser på Trossö på bland annat Ostermansgatan och
Arvid Nilssonsgatan för att maximera antalet parkeringsplatser.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 9 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att studier har visat att antalet
bilparkeringsplatser minskar på en gata om man markerar ut
parkeringsplatserna. Anledningen till detta är att man kan parkera
tätare om platserna inte markeras ut samt att markerade
parkeringsplatser måste markeras ut med standardmåttet på 5
meter, medan många bilar är kortare än detta. Det gör att man rent
faktiskt i de flesta fall kan få in fler fordon på en gata om man inte
markerar parkeringsplatser. I vissa fall där fordonens placering i
förhållande till exempel utfarter måste klargöras kan dock utmålning
av parkeringsplatser vara motiverat.
Tekniska förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående därför
att parkeringsplatser inte markeras i centrala Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
116, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Akten

10

KS.2011.170.359

§ 62
Svar på medborgarförslag om bättre hantering av
översvämning.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28
april 2011 § 44 av Inga Meijer m fl. Förslaget är bättre hantering av
översvämning, samt att Ramdala samhälle har haft stora bekymmer
med översvämningar.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 13 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har bytt
och dimensionerat upp det kommunala Va-systemet, bekostat
uppgrävning av dikningsföretagets ledningar söder om kyrkan och
gjort diken som klarar mycket större flöden. Kommunen har 2012
byggt en ny avloppspumpstation vid kyrkan med en bräddpump som
kan sänka vattennivån i det kommunala avloppssystemet när nivån
stiger. Den ersätter brandkårens pumpar som tidigare har fått sänka
nivån vid stora flöden.
Från 2012 har man inte haft några problem i Ramdala och bedömer
att ovanstående åtgärder skall vara tillräckliga.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
117, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2012.122.455

§ 63
Svar på medborgarförslag om att det ska finnas möjlighet att
lämna sopor och trasiga saker på Trossö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
mars 2012 § 35 av Petter Norvander. Förslaget är att det skall finnas
möjlighet att lämna sopor och trasiga saker på Trossö, istället för att
behöva åka till Bubbetorps återvinningscentral.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 12 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att allt hushållsavfall som
uppstår är det fastighetsägarens ansvar att ta hand om. Hyresgäster
kan prata med sin fastighetsägare och fråga hur de skall göra.
VA/Renhållningsavdelningen prioriterar att hitta ett system för att
samla in farligt avfall och glödlampor och lysrör på framförallt Trossö.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
118, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Anna Ekström (FP) yttrar sig.
Sophia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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§ 64
Muntlig frågestund
Patrik Hansson (S) ställer en fråga till gruppledaren Camilla
Brunsberg för M samt till gruppledaren för V Åsa Gyberg-Larsson
angående var partierna står i sjukhusfrågan och om man står bakom
att sjukhuset ska vara kvar i Karlskrona.
Camilla Brunsberg (M) och Åsa Gyberg-Karlsson svarar.
_____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten
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KS.2014.1.102

§ 65
Avsägelser av kommunala uppdrag
Nicole Carlbäck (FP) har i en skrivelse daterad 14 april 2014 avsagt
sig uppdragen som ledamot i kulturnämnden och som nämndeman.
Jenny Althini (M) har i en skrivelse daterad 15 april 2014 avsagt sig
uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Henrik Larsen (M) har i en skrivelse daterad 22 april 2014 avsagt sig
uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, utbildningsnämnden
och styrelsen för Springerska fonden och som ersättare i
överförmyndarnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 66
Kommunala val
Valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M) meddelar att det
beslut kommunfullmäktige fattade den 18 juni 2013 om att godkänna
Charlotta Antman (SD) som ersättare i regionstyrelsen inte är giltigt.
Enligt Sveriges kommuner och landsting strider valet mot den
tvingande regeln i 4:23 a KL. För att få sitta i regionstyrelsen skall
man ingå i kommunfullmäktige i sin kommun så är inte fallet för
Charlotta Antman. Med ledning av 4:8 KL bör detta innebära att
uppdraget upphör omedelbart. Det får alltså anses som en nullitet.
Ersättaren kan med anledning av att reglerna i 4:23 a KL inte inneha
sitt uppdrag och en ny ersättare måste väljas.
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Blekinge Health Arena
Ägarombud Billy Åkerström (KD)
Kommunstyrelsen
Ledamot Rikard Jönsson (S) efter Yvonne Sandberg-Fries.
Ersättare Linda Ekström (S) efter Rikard Jönsson.
AB Karlskrona Moderbolag
Ersättare Lisbeth Bengtsson (S) efter Yvonne Sandberg-Fries.
Ersättare Riad Alsalou (S) efter Ulrica Svensson.
Nämndeman
Ulf Härstedt (S) efter Ann-Sofie Sander.
Ove Uppgren (SD) efter Simon Gruvström.
Visit Blekinge
Ledamot Mats Lindbom (C)
Utveckling i Karlskrona AB
Birgitta Möller (S) efter Cecilia Abrahamsson.
Äldrenämnden
Charlotta Hauffman (M) efter Jenny Althini.
_____
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KS.2013.245.700
KS.2012.24.339
KS.2014.126.042
KS.2014.116.106
KS.2014.62.041

§ 67
Anmälningsärende.
1. Äldrenämnden 140327, § 25, Rapporteringsskyldighet ej
verkställda beslut.
2. Skrivelse från hyresgästföreningen Monsunen angående
medborgarförslag angående upprustning av parkområdet kring
Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona.
3. Räddningstjänsten Östra Blekinge förvaltningsberättelse med
årsbokslut 2013.
4. Länsstyrelsen Blekinge Län 140314, översänder ett exemplar av
boken ”Mat & möten – kungaparets länsbesök 2013”.
5. Skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med
begäran om att erhålla medel ur reserven för välfärd och utveckling.
_____
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KS.2014.164.312
KS.2014.176.455
KS.2014.130.009
KS.2014.104.109
KS.2014.191.821
KS.2014.190.455
KS.2014.193.312
KS.2014.197.023
§ 68
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att förbättra och utveckla möjligheterna för
ökad och säkrare cykeltrafik, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på Hasslö
sopstation, av Maj Olsson.
Medborgarförslag om att snabba på processen gällande
ärendehandläggningen av inkommande medborgarförslag, av
Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att man rensar upp den gamla fotbollsplanen i
Fur (vid badplatsen), av Tommy Johansson.
Medborgarförslag om containrar för trädgårdsavfall på Hasslö, av
Inga-Lill Svensson.
Medborgarförslag om att inte bygga broar mellan Dragsö-Högaholm,
Högaholm-Långö samt Kålö-Långö, av Roland Thörnquist.
Motion om rättvisare och jämlikare kommun för friskare personal, av
Christopher Larsson (SD.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
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Tekniska nämnden
Akten
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KS.2014.67.292

§ 69
Nedskrivning av hyresfordran Träffpunkt Strandgården.
Gunilla Ekelöf (FP) anmäler jäv.
Enligt 2013 års verksamhetsplan (KS 2012.474.163) för funktionen
för Med hänvisning till beslut av tekniska nämnden angående
nedskrivning av fordran på Träffpunkt Strandgården lämnas
nedanstående komplettering i sak och i förslag till beslut
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige innebär att
Strandgårdens skuld till kommunen skrivs av med 826 000 Skr och
att den vid ingången av januari månad 2014 uppgår till 200 000 Skr.
Fram till dags dato upplupen hyreskostnad för 2014 ska hanteras
enligt ordinarie betalningsrutiner.
Tekniska nämndens förslag innebär att Strandgården åtar sig att, via
ett i särskild ordning upprättat avtal baserat på fullmäktiges beslut,
under åren 2016, 2017 och 218 reglera den kvarstående skulden
med en tredjedel av 200 000 Skr per. Regleringen sker genom att
67 000 Skr (avrundat belopp) årligen avräknas från de kommunala
bidrag som utgår från nuvarande idrott- och fritidsnämnden
respektive äldrenämnden. Föreningen ges härigenom möjlighet att
under åren 2014 och 2015 konsolidera sin ekonomiska ställning.
Förslaget till kommunfullmäktige innebär att ett undantag krävs från
det regelverk för utbetalning av bidrag som fullmäktige fastställde
under § 170 – 2012. Av det regelverket framgår under rubriken
”Allmänna bestämmelser”, avsnittet ”Övrigt” att ” Eventuell skuld till
kommunen ska regleras innan utbetalning av eventuellt bidrag sker.”.
Regelverket avser bidrag som utgår från idrotts- och fritidsnämnden.
Den avbetalningsplan som upprättas är att betrakta som absolut,
d.v.s. det ges ingen möjlighet att skjuta på i planen fastställd
avbetalning, vare sig i tid eller till belopp. Avbetalningsplanen
innefattar inte någon ränteberäkning på skulden.
Föreningen ska genom det avtal som upprättas vara skyldig att
kontinuerligt hålla kommunen underrättad om verksamheten och
dess ekonomiska ställning.
Forts
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§ 69 forts
Nedskrivning av hyresfordran Träffpunkt Strandgården.
Överenskommelsen om avbetalningsplanen måste därtill innehålla
någon form av restriktion i den händelse att föreningen trots allt inte
skulle förmå hålla planen. I en sådan situation står det kommunen
fritt att bryta överenskommelsen om avbetalningsplanen och med
omedelbar verkan återkräva hela det av avbetalningsplanen
kvarstående beloppet. Som en följd av en sådan eventuellt
uppkommen situation följer att kommunen också säger upp
hyresavtalet gällande lokalerna vid Strandgården.
Tekniska nämnden har beslutat föreslår kommunfullmäktige enligt
följande
1. att skulden för Träffpunkt Strandgården avskrivs, under
förutsättning att en skuldsanering genomförs, efter en ekonomisk
rekonstruktion 2014 - 2015 vilket förutsätter att 2014 års bidrag
betalas ut omgående.
2. att Träffpunkt Strandgården från 2016 genomför en skuldsanering
på totalt 200 000 kr under 3 år.
3. att 2013 års negativa budgetavvikelse i bokslut 2013-12-31 på
1 026 000 kronor med anledning av nedskrivning av hyresfordran
Strandgården, enligt uppdrag från Kommunledningsförvaltningen,
inte överförs till 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014 § 103
beslutat för egen del.
att under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige om
nedskrivning av skuld, uppdra till kommundirektören att ingå avtal
med Träffpunkt Strandgården gällande avbetalning av
kvarvarande skuld om 200 000 Skr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
103, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Träffpunkt Strandgårdens skuld mot Karlskrona kommun skrivs
ned med 826 000 Skr,
2. att nedskrivningen av skuld enligt att-sats 1 villkoras med att
Träffpunkt Strandgården förbinder sig att under åren 2016, 2017 och
2018 med en tredjedel per år återbetala resterande del av skulden,
200 000 Skr, Forts
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§ 69 forts
Nedskrivning av hyresfordran Träffpunkt Strandgården.
3. att bidrag till Träffpunkt Strandgården som kan komma utgå från
Karlskrona kommun 2014 utbetalas omgående,
4. att med hänvisning till upprättad avbetalningsplan avseende
Träffpunkt Strandgårdens kvarvarande skuld till kommunen medge
undantag från kommunfullmäktiges beslut § 170 – 2012, samt
5. att 2013 års negativa budgetavvikelse i bokslut 2013-12-31 på
1 026 000 kronor med anledning av nedskrivning av hyresfordran
Strandgården, enligt uppdrag från Kommunledningsförvaltningen,
inte överförs till 2014.

Lars-Göran Forss (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samtliga nämnder och styrelser
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KS.2014.173.041

§ 70
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Redovisningschef Bengt Nilsson, VD Lottie Dahl Ryde och HR-chef
Anneli Ekström föredrar ärendet.
Kommunens budgeterade resultat uppgår till + 2,7 mnkr. Det
prognostiserade resultatet baserat på utfallet efter februari månad
uppgår till – 12,5 mnkr, vilket också är det mot balanskravet
avstämda resultatet i prognosen.
Det negativa resultatet kan hänföras med – 22 mnkr i negativ
avvikelse mot budget inom verksamhetens nettokostnad och med
+ 6,9 mnkr i positiv avvikelse mot budget inom Finansiering, vilket
ger en sammantagen negativ avvikelse mot det budgeterade
resultatet med – 15,2 mnkr.
Verksamheternas negativa avvikelse mot budget återfinns främst
inom handikappnämnden, socialnämnden samt äldrenämnden. De
verksamheter som ligger samlat inom Kommunstyrelsen uppvisar
sammantaget en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mnkr.
Samtliga avvikelser kommenteras närmare i rapporten.
Inom området Finansiering redovisas för såväl kommunens pris- och
lönereserv som inom finansnetto positiva avvikelser mot budget.
Inom skatte- och statsbidragsintäkterna redovisas dock längre
intäkter än vad som budgeterats.
Socialnämnden har tagit beslut om förändrings- och
förbättringsarbete för att minska kostnaderna för de externa
placeringarna, vilket över tiden kommer att sänka de externa
kostnaderna. Nämndens beslut innebär i och för sig ett proaktivt
agerande, men som för formens skull parallellt borde ha innehållit en
formell begäran riktad till fullmäktige om att få disponera mer medel
än vad som anvisats.
Inom äldrenämnden finns också beslut om åtgärder och aktiviteter
som över tid ska leda till minskande kostnader. Forts
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§ 70 forts
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Gemensamt för socialnämnden och äldrenämnden är att beslut om
åtgärder är tagna, men att effekten av dessa inte fullt ut får
genomslag i 2014 års redovisning. Över tid bedöms dock dessa två
verksamheter kunna bedrivas inom anvisade ekonomiska ramar.
Det finns såvitt kommunledningsförvaltningen kan bedöma inget som
talar för att ytterligare beslut om åtgärder inom socialnämnden
respektive äldrenämnden kan leda till att verksamheternas kostnader
kan minskas ytterligare innevarande år. De nu prognostiserade
avvikelserna mot budget för dessa två nämnder måste därför trots
allt anses acceptabla – detta under förutsättning att
kostnadsutvecklingen framöver går i förväntad riktning.
Kommunfullmäktige bör därför medge de båda nämnderna att
överskrida de anvisade medlen med nu redovisade underskott.
Handikappnämnden har i samband med antagandet av sin
internbudget meddelat kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
(HN § 3 2014) att nämnden uttalar att den tilldelade ramen inte anses
vara realistisk och att risken för att uppvisa ett negativt resultat för
2014 är stor.
Handikappnämnden har för sin del, enligt
kommunledningsförvaltningens tolkning, tydligt tagit ställning till att
resurserna i år inte är tillräckliga och att det även över tid råder en
obalans i resurstilldelningen. Nämnden har således gjort
bedömningen att det inte är möjligt att genomföra ytterligare åtgärder
i verksamheten utöver de som redan är vid-tagna.
Kommunledningsförvaltningen kan inte tolka det på annat sätt än att
nämnden redan nu anhängiggör att det av årets prognostiserade
kostnadsnivå följer ett behov av utökade ramar för kommande år. Det
är ett förhållande som den kommande budgetberedningen redan nu
bör göras uppmärksammat på, och som därmed också kan anses
utgöra grund för att kommunfullmäktige i det här skedet accepterar
det av nämnden redovisade underskottet.
Det prognostiserade negativa resultat för kommunen kan till delar
hanteras genom att de reserver som finns inom kommunstyrelsens
ansvarsområde fryses (reserv för Pottholmen/Östersjöhallen samt
reserv för utveckling och välfärd). De ärenden som är fram-skrivna,
alternativ är på väg fram i dagsläget, belastar reserverna med totalt
ca 5 mnkr.
Forts
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§ 70 forts
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Å medel i reserverna uppgår till ca 5 mnkr vilket därmed utgör det
belopp som inte kan disponeras under återstående del av året.
Genom en sådan åtgärd kvarstår ett negativt resultat om ca 7 mnkr,
vilket motsvarar ca 0,2 procent av skatter och statsbidrag. Den
osäkerhet som trots allt måste anses finnas i förhållandet att
prognosen baseras på två månaders verksamhet, den förhållandevis
ringa storleken på det prognostiserade negativa resultatet samt att
åtgärder pågår, utgör sammantaget skäl till att
kommunledningsförvaltningen i det här läget inte föreslår särskilda
åtgärder i syfte att motverka ett kvarvarande negativt resultat om 7
mnkr.
Samtliga nämnder har ett ansvar att bedriva sina verksamheter inom
givna ramar och att vidta åtgärder för att så ska ske, vilket även
inkluderar ett krav på de ovan tre berörda nämnderna att med all
kraft verka för att hålla ned den negativa avvikelsen mot budget.
Kommunledningsförvaltningen anser emellertid att skäl finns att
avvakta delårsrapporten efter april månad för att med den som
underlag kunna göra en mer kvalificerad bedöm-ning över
resultatutvecklingen. I den rapporten kommer även att ingå
uppföljning av kommunfullmäktiges mål, vilket ger möjlighet att ställa
kostnadsutvecklingen i relation till graden av måluppfyllelse.
Kommunledningsförvaltningen vill dock framföra att ett negativt
resultat i aprilrapporten oundgängligen måste leda till aktiviteter som
bedöms ge omedelbar effekt. Förutom åt-gärder inom de nämnder
där överskridande i så fall finns bör det finnas en beredskap för att
rikta krav, om än kanske temporära sådana, på andra verksamheter i
syfte att bidra till finansiering, och/eller att höja sådana avgifter som
kan ha en direkt inverkan på intäktsnivåerna under 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014 §§ 105
beslutat för egen del.
1. att reserver för Östersjöhallen/Pottholmen inklusive brandstation
om 1,0 mnkr och reserven för Utveckling och Välfärd om 9,0 mnkr
endast får disponeras till en sammantagen nivå om 5 mnkr under
2014,
2. att för sin del godkänna och överlämna uppföljningsrapport per 28
februari till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
105, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna redovisade prognostiserade underskott 2014 för
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden Forts
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§ 70 forts
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
2. att avvakta med bedömningen av behov av resultatpåverkande
åtgärder till delårsrapporten per april månad, samt
3. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 28 februari
2014
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att med hänvisning till kommunens negativa
resultat ge kommunstyrelsens budgetberedning i uppdrag att arbeta
fram en reviderad budget i balans (ombudgetering). Behandlas i
samband med årets första delårsbokslut.
Niklas Platow (-) yrkar bifall på Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Camilla Brunsberg (M yrkar på återremiss av ärendet för att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en djupare analys av de
nämnder som visar negativt resultat under februari månad
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall för Camilla Brunsbergs återremiss
yrkande.
Magnus Johansson (S), Emma Svahn Nilsson (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande
om återremiss mot att ärendet avgörs idag.
Votering begärs
De som vill biträda Camilla Brunsbergs förslag om återremiss
röstar JA och de som vill att ärendet avgörs idag röstar NEJ.
Ordförande finner att ärendet återremitteras med röstsifforna 35 JA
mot 35 NEJ. Ordförandes utslagsröst avgör (Voteringsprotokoll 1).
Chatarina Holmberg (S), Christina Mattisson (S), Jan-Anders Lindfors
(S), Håkan Eriksson (S), Elina Gustafsson (S), Claes-Urban Persson
(S), Helene Gustafsson (S), Patrik Andersson (S), Gerthie Olsson (S),
Lotta Törnström (S), Eva Strömqvist (S), Oscar Dyberg (S), Bo
Svensson (S), Magnus Johansson (S), Hind Abdul-Wahab (S),
Lisbeth Bengtsson (S), Jonas Sandström (S), Patrik Hansson (S),Eva
Öman (S), Birgitta Möller (S), Eva-Lotta Altvall (S),Roland
Andreasson (S), Linda Ekström (S), Åke Håkansson (S), Mats
Fagerlund (S), Anders Persson (S), Rikard Jönsson samt
Niklas Platow (-) reserverar sig mot beslutet. Forts
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§ 70 forts
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras.
______
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KS.2014.99.736

§ 71
Utökad investerings- och låneutrymme för AB Karlskronahem
avseende Hammarbygården.
AB Karlskrona Moderbolag har i § 36 – 2014 hemställt om utökad
investeringsram för Affärsverken för att möjliggöra investeringar vid
det särskilda boendet Hammarbygården. Begäran avser såväl
utökad investeringsram som låneram om 30 mnkr.
AB Karlskronahems investeringsram enligt gällande budget uppgår
till 63 mnkr för 2014. Den fastställda upplåningsramen uppgår till 1
516 mnkr.
Den av kommunfullmäktige i november 2014 fastställda
investeringsbudgeten för 2014 och plan för åren 2015 -2018 uppgår
till följande årliga utgiftsnivåer för den samlade verksamheten
2014 339,0 mnkr
2015 303,7
2016 238,6
2017 362,0
2018 350,3
Efter det att fullmäktige fastställt investeringsramarna har flera olika
projekt tillkommit eller blivit fördyrade. I syfte att säkerställa det
framtida finansiella utrymmet finns det skäl att omgående väga in de
nya/förändrade projekten i förutsättningarna för den gällande planen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014 §§ 106
beslutat för egen del.
att uppdra åt kommundirektören att arbeta fram förslag till hur
utökade investeringsutgifter kan rymmas inom en totalt sett
oförändrad utgifts- respektive låneram för den samlade
verksamheten
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
106, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka AB Karlskronahems investeringsbudget för 2014 med 30
mnkr avseende investeringar vid det särskilda boendet
Hammarbygården,
Forts
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§ 71 forts
Utökad investerings- och låneutrymme för AB Karlskronahem
avseende Hammarbygården.
2. att utöka AB Karlskronahems låneram från 1 516 mnkr till 1 546
mnkr.
3. att lämna den av kommunfullmäktige beslutade ramen om 4 882
mnkr för den samlade verksamhetens externa upplåning år 2014
oförändrad
4. att fastställa KF ramar för upplåning, utlåning och borgensteckning
år 2014
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2008.1074.450

§ 72
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 januari 2014, § 4
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att revidera gällande
renhållningsordning med mindre ändringar och förtydliganden i
gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av
kommunfullmäktige 2012-12-13 och den behöver revideras med
vissa förtydliganden och mindre ändringar.
§ 1 ny avfallsförordning
§ 2.1 Mältan istället för Bubbetorp (nytt namn)
§ 3.2 samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen
§ 3.4 hämtning efter felsortering
§ 3.7 föreläggande om tvätt av kärl
§ 4.2 Tf anvisar plats, inte entreprenören
§ 4.3.1 Order om hämtning läggs hos TF, inte entreprenören. Tf
anvisar hämtplats
§ 4.3.2 Order om hämtning läggs hos TF, inte entreprenören. Tf
anvisar hämtplats
§ 4.4 Mältan istället för Bubbetorp. Order om hämtning läggs hos TF,
inte entreprenören. Tf anvisar hämtplats
§ 4.5 Order om hämtning läggs hos TF, inte entreprenören. Tf
anvisar hämtplats, inte entreprenören
§ 4.7 ny avfallsförordning tillsammans med ny paragraf för transport
av farligt avfall
§ 4.8 Tillägg om annat medicinskt riskavfall
§ 4.9 Mältan istället för Bubbetorp.
§ 4.10 Ändrat till kärlen istället för ”kompostkärlet”.
§ 4.11 förtydligande ”anläggning” istället för brunn (kan vara tank).
Entreprenör ska ha tillgång till nyckel om lock är låsta.
§ 4.12 hänvisning till alternativ till latrin i RO § 8
§ 4.13 förtydligande av deponi, tillägg om medicinskt riskavfall som
är stickande/ skärande
§ 5.1 förtydligande om vilka fastigheter som är undantagna hämtning
§ 5.2 uppdatering av hur hämtning går till, idag är det valfritt
tömningsintervall på brännbart (inget utsträckt intervall). Forts
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§ 5.2 ordet brunn är bytt till slamavskiljare med WC påkopplat
§ 5.2 förtydligande ang. krav för tömning vartannat år slam
§ 5.2 förtydligande om att det finns dispens eller uppehåll att ansöka
om
§ 5.2 fastigheter där det inte går att komma fram med slamsug,
måste ha en dispens för eget omhändertagande av slammet.
§ 5.2 tillägg om att slamavskiljare för BDT-vatten budas vid behov,
inget krav på tömningsintervall
§ 5.2 tillägg om hämtning av fosforfilter
§ 5.3 text borttagen, det står detsamma under § 8.7, kvarstår gör
endast bestämmelser om hämtningen.
§ 8.2 tätortsområde ändrat till tätbebyggt område för enklare
definition
§ 8.3 utgår, idag kan kunder välja hämtningsintervall för brännbart,
var 4e vecka är inget undantag.
§ 8.5 Förtydligande om att Samhällsbyggnadsförvaltning tar hänsyn
till anläggningens status.
§ 8.6 förtydligande om att jordbruksfastighet kan få dispens för eget
omhändertagande av slam, endast för anläggningen tillhörande
fastigheten.
§ 8.6 förtydligande att fastigheter på öar kan beviljas dispens om
eget omhändertagande även om kriterierna för eget jordbruk inte
uppfylls.
§ 8.8 tillägg att nyttjanderättsinnehavare har rätt att söka dispens,
gäller inte hyresgäst.
§ 8.9 ny punkt gällande dödsbo, uppehåll vid begäran 6månader
utan kostnad för handläggning.
§ 8.10 ny, dispens för eget omhändertagande av fosforfilter
Ikraftträdande med upphörande av dispens från fast avgift för
beboeliga fastigheter beviljade enligt tidigare gällande föreskrifter.
Med hänvisning till ovan föreslår tekniska nämnden:
De föreslagna förändringarna anses vara av begränsad omfattning
enligt 15 kap § 15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning
inte behöver beaktas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
107, föreslagit kommunfullmäktige besluta

att revidera gällande renhållningsordning med mindre ändringar och
förtydliganden i gällande renhållningsordning för Karlskrona
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2013.94.824

§ 73
Taxa Säljö barnkoloni.
Idrotts- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 3 februari
2014, § 9 hemställt att kommunfullmäktige beslutar att taxor för Säljö
barnkoloni behålls oförändrade.
Kommunfullmäktige har den 25 april 2013 beslutat i § 54 att ge
idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att nästa
år sänka taxan till Säljö barnkoloni.
Taxan/avgiften för deltagande i barnkoloniverksamhet är en avgift
som beräknas i procent av familjens sammanlagda bruttoinkomst per
månad och blir 4,9 procent av denna bruttoinkomst med en miniavgift
om 600 kr.
Om endast ett barn i familjen deltar betalas full avgift för detta.
Övriga deltagande syskon i familjen betalar ett flerbarnstillägg på 600
kr per barn.
En analys har gjorts av olika möjligheter. Konstateras kan att
förändringar av avgifter innebär i korthet att omprioriteringar eller
tillskott till nämndens budget måste till för att kunna fortsätta
verksamheten i oförändrad omfattning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
108, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige beslutar att taxor för Säljö barnkoloni behålls
oförändrade.
Elina Gustafsson (S) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2012.173.375

§ 74
Utökad investeringsram för Affärsverken avseende Verkö.
AB Karlskrona Moderbolag har i § 12 – 2014 hemställt om utökad
investeringsram för Affärsverken för att möjliggöra investeringar på
Verkö. Begäran om utökad ram avser 25 mnkr.
Affärsverkens investeringsram enligt gällande budget uppgår till 95
mnkr. Den fastställda upplåningsramen om 1 385 mnkr behöver inte
utökas.
Den av kommunfullmäktige i november 2014 fastställda
investeringsbudgeten för 2014 och plan för åren 2015 -2018 uppgår
till följande årliga utgiftsnivåer för den samlade verksamheten
2014 339,0 mnkr
2015 303,7
2016 238,6
2017 362,0
2018 350,3
Efter det att fullmäktige fastställt investeringsramarna har flera olika
projekt tillkommit eller blivit fördyrade. I syfte att säkerställa det
framtida finansiella utrymmet finns det skäl att omgående väga in de
nya/förändrade projekten i förutsättningarna för den gällande planen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014 §§ 109
beslutat för egen del.
att uppdra åt kommundirektören att arbeta fram förslag till hur
utökade investeringsutgifter kan rymmas inom en totalt sett
oförändrad utgifts- respektive låneram för den samlade
verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
109, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att utöka Affärsverkens investeringsbudget för 2014 med 25 mnkr
avseende investeringar på Verkö
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2014.139.004

§75
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2014.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner: en motion/medborgarförslag bör beredas,
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma
tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
110, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2012.347.133

§ 76
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare.
Socialnämnden har vid sammanträde den 27 januari 2014, § 9
hemställt att kommunfullmäktige beslutar att inte ingå nytt avtal med
Länsstyrelsen om tillfällig utökning av mottagande och bosättning av
vissa nyanlända invandrare.
Länsstyrelsen i Blekinge län har begärt ett formellt ställningstagande
från Karlskrona kommun avseende möjligheten till ett tillfälligt utökat
flyktingmottagande för perioden 2014-2015.
Enligt nuvarande avtal förbinder sig Karlskrona kommun att årligen ta
emot 100 nyanlända invandrare. Omkring 50 % ska tas emot genom
att de anvisas plats för bosättning i kommunen genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg. Övriga 50 % beräknas
bosätta sig i kommunen på egen hand, s k självbosättare.
Flyktingmottagandet har dock i praktiken varit högre än så, och fram
till och med november 2013 har Karls-krona kommun under året tagit
emot 172 personer. För helåret 2012 var siffran 149 personer.
Den nu inkomna förfrågan från Länsstyrelsen beror på ett kraftigt
ökat antal asylsökande som kommit till Sverige under 2013 och
mängden bedöms öka även under 2014 och 2015. De år då antalet
flyktingar varit som högst tidigare var under krigen i det forna
Jugoslavien, 1993-94, då det kom 36 482 respektive 44 875
personer. För 2014 beräknas det komma ca 55 200 personer, alltså
långt utöver tidigare högstanivåer. Den största delen av ökningen
väntas komma utifrån det svåra humanitära läget i Syrien.
Utifrån de beräkningar som presenteras i förfrågningsunderlaget,
skulle Karlskronas kommuntal för 2014, det vill säga det antal
personer som Länsstyrelsen räknat fram att kommunen bör ta emot,
hamna på 229 personer.
Det har därefter kommit en reviderad siffra, utifrån den aktuella
situationen med fortsatt ökat antal flyktingar till Sverige, som innebär
ytterligare en justering uppåt, till förväntat mottagande för Karlskrona
kommun på 271 personer årligen för 2014-2015.
Forts
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§ 76 forts
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare.
För att stimulera kommunernas mottagande har regeringen infört
vissa förändringar i ersättningsnivåerna till kommunerna, och även
anslagit extra medel för utökat flyktingmottagande 2014-2015, som
fördelas i proportion till hur stort mottagande man i praktiken åtar sig.
Sammanfattning av utredningen
Sverige står inför en mycket stor förväntad ökning av antalet
mottagna flyktingar under 2014-15. Utöver de hänsyn som måste tas
utifrån humanitära aspekter, har utredaren funnit tre möjliga ställningstaganden i frågan kring tillfälligt utökat flykting-mottagande för
2014-2015:
1. Att inte ändra Karlskrona kommuns avtal, utan behålla ett
mottagande på 100 personer totalt, varav 50 på anvisningsbara
platser. Ett sådant ställningstagande utgör ingen belastning på vare
sig bostadsmarknad eller annan service som kommunen skall
erbjuda. Ur ekonomisk synvinkel blir nettot att kommunens
ersättningar beräknas öka med 527 500 kr.
2. Att sluta ett nytt tillfälligt avtal, i linje med vårt faktiska mottagande
idag. Det innebär 180 platser totalt, varav 80
anvisningsbara. Denna nivå skulle möjligen anstränga det
serviceutbud kommunen ska tillhandahålla, varför det är viktigt att
det ekonomi-ska nettot från de statliga ökade ersättningarna som
redovisas nedan också tillförs de förvaltningar som i första
hand arbetar med denna service.
Ur ekonomisk synvinkel kommer kommunens ersättningar att öka
med minst 450 000 kr utöver nivån i alternativ 1.
3. att följa Länsstyrelsens kommuntal (229 eller 271 totalt,
varav 100 anvisningsbara platser). Detta bedöms inte görligt med
omedelbar verkan, framför allt utifrån bostadssituationen och
kompetensförsörjningen på utbildningssidan i nuläget. Däremot har
flera fastighetsbolag uttryckt intresse för att arbeta vidare i frågan.
Detta alternativ kräver en tydligt uttalad politisk vilja att Karlskrona
kommun ska bli en föregångskommun vad gäller flyktingmottagande.
De statliga ersättningarna, utöver det som redovisats i alternativ 1,
ökar med 750 000 kr, och om Karlskrona hamnar över
riksmeridianen för mottagande, ytterligare drygt en miljon kronor.
Oavsett vilket alternativ som väljs kommer ett visst ekonomiskt
tillskott till kommunen. Detta bör rimligen fördelas mellan de
förvaltningar som i dagsläget ansvarar för service till de ny-anlända,
det vill säga Utbildningsförvaltningen, Barn- och
ungdomsförvaltningen, samt Socialförvaltningen, så att medlen
används till bästa möjliga integration för de nyanlända. Forts
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§ 76 forts
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare.
Socialnämnden har vid sammanträde den 27 januari 2014, § 9
hemställt att kommunfullmäktige beslutar enligt alternativet 1, 2 eller
3:
1. att inte ingå nytt avtal med Länsstyrelsen om tillfällig utökning av
mottagande och bosättning av vissa nyanlända invandrare,
2. att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och bosättning
av vissa nyanlända invandrare 2014-2015, med totalt 180
platser, varav 80 anvisningsbara, med Länsstyrelsen i Blekinge,
3. att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och bosättning
av vissa nyanlända invandrare 2014-2015, med totalt 229
platser, varav 100 anvisningsbara, med Länsstyrelsen i Blekinge,
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
111, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ingå avtal om tillfällig utökning av mottagande och bosättning av
vissa nyanlända invandrare 2014-2015, med totalt 180 platser, varav
80 anvisningsbara, med Länsstyrelsen i Blekinge.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig och meddelar att Christopher
Larsson (SD), Per Henriksson (SD), Bruno Carlsson (SD), Göte
Henriksson (SD), Arne Stålborg (SD), Ove Uppgren (SD) samt Göran
Roos (SD) ej deltar i beslutet.
Camilla Brunsberg (M), Anna Ekström (FP), Chatarina Holmberg (S),
Elina Gustafsson (S), Eva Strömqvist (S), Ann-Louise Trullsson (-),
Maria Persson (C), Sophia Bothorp (MP) och Niklas Platow (-) yrkar
bifall till kommunstyrelsens beslut.
Åsa Gyberg-Larsson yrkar bifall till alternativ 3.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut
mot Åsa Gyberg-Larsson yrkande om bifall till alternativ 3.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2014.114.291

§ 77
Utökad investeringsram samt investeringstillstånd avseende
utbyggnad av Nättrabyskolan.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 25 mars §§ 33 hemställt
om dels investeringstillstånd avseende planerad utbyggnad av
Nättrabyskolan, dels om utökad investeringsram med 10 mnkr. Den
ursprungliga investeringsutgiften var för projektet är budgeterad till
21 mnkr, och den nya kalkylen visar på en utgift om totalt 31 mnkr.
Den beräknade hyreskostnaden baserat på en investering om 31
mnkr uppgår till 2,3 mnkr, en kostnad som
Kommunledningsförvaltningen förutsätter täcks inom den
driftbudgetram som barn- och ungdomsnämnden disponerar enligt
gällande budget och plan.
Den av kommunfullmäktige i november 2014 fastställda
investeringsbudgeten för 2014 och plan för åren 2015 -2018 uppgår
till följande årliga utgiftsnivåer för den samlade verksamheten
2014 339,0 mnkr, 2015 303,7 mnkr, 2016 238,6 mnkr, 2017 362,0
mnkr, 2018 350,3 mnkr
Efter det att fullmäktige fastställt investeringsramarna har flera olika
projekt tillkommit eller blivit fördyrade. I syfte att säkerställa det
framtida finansiella utrymmet finns det skäl att omgående väga in de
nya/förändrade projekten i förutsättningarna för den gällande planen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
92, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att utöka tekniska nämndens investeringsbudget för
fastighetsverksamhet 2014 avseende utbyggnad av Nättrabyskolan
med 10 mnkr.
Börje Dovstad (FP), Jan-Olof Petersson (FP), Gunilla Ekelöf (FP),
Chatarina Holmberg (S), Magnus Johansson (S), Yvonne SandbergFries (-), Emma Stjernlöf (M), Camilla Brunsberg (M) Ann-Louise
Trulsson (-) och Åsa Gyberg-Larsson (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Patrik Stjernlöf (M) Carl-Göran Svensson (M), Pernilla Persson (C),
Sophia Bothorp (MP) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
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§ 77
Utökad investeringsram samt investeringstillstånd avseende
utbyggnad av Nättrabyskolan.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

24 april 2014

Akten

37

KS.2013.288.030

§ 78
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vävisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge. Forts
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§ 78 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Förstudien är i
samma anda som föreslagits i motionen. Namnet navigatorcentrum
är ett känt begrepp i Sverige som bygger på ett koncept framtaget av
en rad kommuner i samverkan med ungdomsstyrelsen,
arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer information finns på
http://www.navigatorcentrum.se. En del kommuner har använt
namnet Navigatorcentrum andra har valt att kalla det vid annat men
fokus är ungdomar och en väg in – flera vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2014 § 56
beslutat att bordlägga motionen
Kommunfullmäktige beslutar
att återigen bordlägga motionen.
____
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KS.2011.489.430

§ 79
Svar på motion om Aspö miljö och utveckling
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober
2011, § 143, av Gerthie Olsson (S) Förslaget är att fler soptunnor
med regelbunden tömning på öns badplatser och andra platser där
besökare vistas, flera toaletter s.k. Bajamajor på öns badplatser,
utplacering av hundlatriner på flera ställen runt ön, oftare tömning vid
återvinningscentralen på Aspö, samt fler soptunnor vid
återvinningscentralen med flera tömningar och regelbunden
städning, främst under sommarmånaderna
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 7, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att på Aspö finns en kommunal
badplats. Befintlig toalett på badplatsen är aktuell för ombyggnad
men avses vara öppen endast under badsäsongen. På badplatsen
finns sommartid även sopkärl. Övriga eventuella badplatser på Aspö
drivs ej i kommunal regi.
Ansvarig väghållare för de större vägarna på Aspö samt färjeläge
(inklusive färjan) är Trafikverket. Övriga vägar är enskilda vägar.
Enligt Tekniska förvaltningens uppfattning är önskemål om utsättning
och tömning av soptunnor runt ön och vid färjeläge väghållarens
ansvar. Med detta avses även utsättning av hundlatriner.
Beträffande öns återvinningscentral med önskemål om flera
tömningar, soptunnor samt regelbunden städning planerar tekniska
förvaltningen att bygga en ny återvinningscentral på någon annan
plats. Karlskrona kommun har 10 stycken återvinningscentraler.
Samtliga utom Aspö och Holmsjö är moderniserade och ombyggda.
På Aspö ligger återvinningscentralen på den gamla soptippen på
södra delen av ön. Denna plats är inte bra då alla transporter med
containrar skall ske på öns smala gator, vilket är en stor trafikfara.
Eftersom den ligger på den gamla soptippen ställs det mycket stora
och dyra miljökrav för att få etablera en ny återvinningscentral där.
Tekniska förvaltningen undersöker att hitta en ny lämplig plats för en
ny återvinningscentral. Forts
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§ 79 forts
Svar på motion om Aspös miljö och utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 april 2014, §
112, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att hitta en ny lämpligare
plats för återvinningscentralen samt
2. att motionen i övrigt skall anses vara besvarat
Yrkande
Gerthie Olsson (S) yrkar på återremiss av motionen för att uppdra åt
tekniska nämnden att kontakta Trafikverket i frågan om ansvaret för
soptunnor och handlatrinkärl på Aspö och bifall till Jan-Olof
Peterssons återremiss.
Jan-Olof Petersson (FP) yrkar på återremiss och tekniska nämnden
förtydligar hur markägare ska ta ansvar i miljöfrågorna juridiskt samt
bifall till Gerthie Olssons återremiss.
Sophia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till både Gerthie
Olssons och Jan-Olof Peterssons återremisser.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera motionen.
____

22 maj 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 22
maj 2014.
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
____

Svar på medborgarförslag om gratis parkeringsplatser vid gamla oljehamnen.
Svar på medborgarförslag om en inlinesbana.
Svar på medborgarförslag om eget postnummer.
Kommunala val
Anmälningsärenden
Inkomna motioner och medborgarförslag
Skateanläggning i centrala Karlskrona.
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskronas gymnasieskolor.
Isverk, Saltö 2:1.
Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun.
Förvärv av Augerums kvarn.
Försäljning av del av Karlskrona 4:10, Skeppsbrokajen, Karlskrona.
Antagande av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.
Granskning av kommunsamverkan Cura Individutvecklingsverksamhet för år
2013.
Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014-2017.
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Svar på motion om att få igång hjärtat.
Svar på motion om meddelarfrihet som upphandlingskriterier.
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren.

1

22 maj 2014
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 22 maj 2014 kl 13.00-17.00

Beslutande

Ordförande
Ordförande

Peter Glimvall (M) kl 13.00-14.10 §§ 80-88
Magnus Larsson (C) kl 14.10-17.00 §§ 89-98

1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Magnus Larsson (C) kl 13.00-14.10 §§ 80-88
Rikard Jönsson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S) kl 13.00-16.30 §§ 80- del av §§
94
Patrik Andersson (S)
Gerthie Olsson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Eva Strömqvist (S) jäv §§ 94
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Patrik Hansson (S)
Eva Öman (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg Fries (-)
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Jan Lennartsson (M)
Ann-Louise Trulsson (-)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.20 §§ 80- del av §§ 94
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Bruno Carlsson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD)

22 maj 2014
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.00-15.50 §§ 20-93
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Åke Håkansson (S) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Anders Persson (S)
Lotta Törnström (S) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Marianne Nordin (M)
Sven Wallfors (M) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Ronnie Nilsson (-) kl 13.00-16.30 §§ 80-92, 94, jäv §§
93
Ann-Marie Branje (M)
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-16.15 §§ 80-92, del av §§
94, jäv §§ 93
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Augustsson (FP) kl 13.00-16.30 §§ 80-94
Gunilla Ekelöf (FP) jäv §§ 93
Caroline Skoglöw (V) kl 13.00-16.10 §§ 80- del av §§
94
Billy Åkerström (KD)
Laila Karlsson (S) §§ 93 kl 16.30-17.00 §§ 95 -98
Bengt Johansson (M) 14.10-17.00 §§ 89-98
Kent Lewén (FP) kl 15.50-17.00 §§ 93-98
José Espinoza (MP) §§ 93

Närvarande ersättare

Lotta Holgersson (S)
Jan Elmqvist (S)
Laila Karlsson (S) §§ 80-93, 95-98
Bengt Johansson (M) kl 13.00-14.10 §§ 80-88
Kent Lewén (FP) kl 13.00-15.00 §§ 80-93
Pernilla Persson (C)
Ulf Lundh (C)
José Espinoza (MP)
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Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emina Cejvan (M) och Stefan Lundin (FP)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 3 juni 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 80-98
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall §§ 80-88

Ordförande

…………………………………
Magnus Larsson §§ 89-98

Justeringsledamot …………………………………………………….
Emina Cejvan (M)

Justeringsledamot ………………………………………………
Stefan Lundin (FP)

4

22 maj 2014

Tillkännagivande av protokollsjustering §§ 80-89, 91-98 har den 3 juni 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

Tillkännagivande av protokollsjustering §§ 90 har den 7 juli 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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KS.2013.337.514

§ 80
Svar på medborgarförslag om gratis parkeringsplatser vid
gamla oljehamnen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Sven Magnus Andersson. Förslaget är att
Karlskrona kommun ska anlägga parkeringsplatser för personbilar
och husbilar vid den f.d. Oljehamnen strax norr om Trossö.
Tekniska nämnden har den 29 januari 2014, § 10, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att det som förslagsställaren
avser är s.k. pendlarparkeringar. Studier visar att sådana
anläggningar bör ligga så nära startpunkten, exempelvis bostaden,
som möjligt. Anläggningar som ger goda möjligheter för parkering av
både bil och cykel kan exempelvis lokaliseras i anslutning till större
kollektivtrafikknutpunkter i de större tätorterna runt Karlskrona.
Genom en sådan lokalisering upplevs bytet som mer relevant än om
parkeringen ligger närmare centrum, då många då istället väljer att ta
bilen hela vägen till sin målpunkt. En längre kollektivtrafikresa
upplevs också som mer bekväm om man ändå ska göra ett byte
samtidigt som en längre kollektivtrafikresa ger högre miljövinster än
en kort.
För närvarande pågår utredningar om hur den f.d. Oljehamnen ska
användas, och ett stort antal alternativ till hur ytan ska användas
diskuteras. Innan Oljehamnen kan användas till något annat måste
också de förorenade ytorna saneras, vilket beräknas pågå i ett antal
år. I samband med kommande diskussioner och förslag om vad f.d.
Oljehamnen ska användas till kan ovanstående medborgarförslag tas
med som en del i dessa diskussioner. Tekniska förvaltningen föreslår
därför att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
160, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget vara besvarat.

22 maj 2014
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

KS.2013.447.820

§ 81
Svar på medborgarförslag om en inlinesbana.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013 § 124 av Isak Landström. Förslaget är att anlägga en
inlinesbana vid Sieslättsvägen i Nättraby.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 31 mars 2014, § 27, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en undersökning av
föreslagen plats har företagits av personal från tekniska förvaltningen
och idrotts- och fritidsförvaltningen.
Det är en före detta tennisbana som skulle kunna göras om till en
inlinesbana. Kostnaden för detta torde uppgå till cirka 150 000
kronor.
Idrotts- och fritidsnämnden har uttalat en klar ambition att starta en
fritidsgård i Nättraby senast sensommaren 2014. Det vore ett bättre
alternativ att anlägga en eventuell inlinesbana i anslutning till denna.
Arbetet bör ske i samarbetet med föreningslivet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen föreslår att man arbetar vidare på
tanken på en inlinesbana i anslutning till den fritidsgård i Nättraby
som planeras stata senast sensommaren 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
161, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att
undersöka om man kan möjliggöra den föreslagna placeringen.
Björn Gustafsson (MP) yttrar sig.
Ronnie Nilsson (-) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på Magnus
Johanssons återremiss.

22 maj 2014
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Magnus Johanssons återremissyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera medborgarförslaget.

§ 81 forts
Svar på medborgarförslag om en inlinesbana.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera medborgarförslaget
_____
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Kulturnämnden
Akten
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KS.2013.533.246

§ 82
Svar på medborgarförslag angående eget postnummer.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23
januari 2014 § 9 av Anita Håkansson, PRO i Fridlevstad. Förslaget är
att byta postort i Fridlevstad.
Kulturnämnden har den 25 mars 2014, § 24, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Fridlevstad var tidigare egen
postort med eget postnummer. När postkontoret i Björkeryd lades ner
kom Fridlevstad att tillhöra postorten Rödeby med postnummer 370
30.
PRO i Fridlevstad beskriver problem att lokalisera personer och att
sortera dem mellan Fridlevstad/Rödeby.
Förslagsställaren menar även att förlusten av egen postort har
medfört att ortens identitet har försvagats till nackdel för förenings
och näringsliv.
Föreningar och näringsidkare i Fridlevstad upplever också problem
med det gemensamma postnumret.
De har alla ställt sig bakom medborgarförslaget.
Lantbrevbärarna har bekräftat att det är problem att sortera post
mellan Rödeby/Fridlevstad.
Man kan konstatera att de flesta av Postens kriterier för byte av
postortsnamn är uppfyllda.
Kulturförvaltningen anser att begäran om ny postort är högst rimlig.
Postens kriterier för ny postort säger man att området i möjligaste
mån skall följa församlingsgränserna.
Posten är suverän att tilldela postorterna nummer och detta kommer
att ske vid ev. inrättande av en ny postort.
Mats Lindbom (C), Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Jan Lennartsson
(M) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

22 maj 2014
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Eva Strömqvist (S), Ingrid Hermansson (C) och Ann-Louise Trulsson
(-) yttrar sig.
Forts

§ 82 forts
Svar på medborgarförslag angående eget postnummer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
162, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla medborgarförslaget avseende ansökan om egen postort
för Fridlevstad, varvid den nya postorten följer gränsen för
Fridlevstads församling,
2. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att området bör
följa gränserna för valdistriktet, samt
3. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att ansöka om ett
specifikt postnummer.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

22 maj 2014

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

11

KS.2014.1.102

§ 83
Kommunala val
I protokollet från sammanträde i april månad så har det blivit en
felskrivning till AB Moderbolaget. I protokollet så står det att
Riad Alsalou (S) har valts som ersättare efter Ulrica Svensson, men
det valet har inte ägt rum.
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Utbildningsnämnden
Ledamot Camilla Lindvall (M) efter Henrik Larsen.
Överförmyndarnämnden
Ersättare Mattias Liedholm (M) efter Henrik Larsen.
Springerska fonden
Ledamot Hans-Göran Håkansson (FP) efter Henrik Larsen.
Kulturnämnden
Ledamot Marianne Grundblad (FP) efter Nicole Carlbäck.
Nämndeman
Karin Dovstad (FP) efter Nicole Carlbäck.
_____

22 maj 2014

Akterna
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KS.2014.141.107
KS.2014.145.107
KS.2014.144.107
KS.2014.143.107
KS.2014.142.107
KS. 2014.140.107
KS.2014.138.356
KS.2014.204.007
KS.2014.199.111
§ 84
Anmälningsärende.
1. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskrona Moderbolag enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
2. Kommunstyrelsens uppsikt över Utveckling i Karlskrona AB enligt
6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
3. Kommunstyrelsens uppsikt över Kruthusen företagsfastigheter
AB enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud
vid bolagets årsstämma.
4. Kommunstyrelsens uppsikt över AB Karlskronahem enligt 6 kap 1
a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid bolagets
årsstämma.
5. Kommunstyrelsens uppsikt över Affärsverken Karlskrona AB
inklusive dotterbolag enligt 6 kap 1 a § kommunallagen, samt
instruktion till ägarombud vid bolagets årsstämma.
6. Kommunstyrelsens uppsikt över Karlskrona Baltic Port AB enligt 6
kap 1 a § kommunallagen, samt instruktion till ägarombud vid
bolagets årsstämma.
7. Skrivelse gällande avgift för avloppsanslutning.
8. Revisionen, granskning av äldrenämndens ekonomistyrning.
9. Fördelning av mandat mellan valkretsarna i Karlskrona och
Karlshamns kommuner mandatperioden 141015-181014.
_____

22 maj 2014

Akterna
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KS.2014.203.822
KS.2014.211.821
KS.2014.228.870
KS.2014.233.103
KS.2014.240.005
KS.2014.252.214
KS.2014.251.311
KS.2014.245.206
KS.2014.250.810
KS.2014.255.312
§ 85
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om ett nytt kallbadhus, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om konstgräsplan på skolgården,
Spandeltorpsskolan, av Christina Svensson.
Medborgarförslag om världsarvspaviljong på Fisktorget, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om ny kommunslogan, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om införande av trådburen internet- och
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Karlskrona kommun, av
Kerstin Andersson.
Motion om att påbörja detaljplanearbetet på Hattholmen, av Patrik
Hansson (S).
Motion om anlägg anslutningsväg till Åvallen i Rödeby, av Stefan
Lundin (FP).
Motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar
och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare,
eller solpaneler i samband med ny-om- och tillbyggnad, av Börje
Dovstad (FP).
Medborgarförslag om att starta återkommande kampanjer för att få
fler att välja att färdas via att cykla, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled ”skepp & hoj”
som förbinder skärgårdens stora öar, av Roland Thörnquist.

22 maj 2014
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Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.

Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2014.169.829

§ 86
Investering i ny skateanläggning i centrala Karlskrona
Idrotts- och fritidsnämnden har inkommit med förslag om att
kommunen under innevarande år ska anlägga en ny mindre (och
mobil) skateanläggning/skatepark i centrala Karlskrona (på
Hamnplanen i f.d. handelshamnen). Kostnaden för en sådan
anläggning uppskattar nämnden till 800 tkr. Investeringen är av
sådan storlek att nämnden inte har några möjligheter att inrymma
den inom den årliga investeringsramen om ca 200 tkr varför ett extra
anslag är nödvändigt.
Kommunledningsförvaltningens beredning
Denna nyanläggning finns inte med i den nu gällande
investeringsplanen för åren 2014 – 2018. Det hade varit önskvärt att
behovet varit anmält redan i höstas, när den nu gällande
investeringsplanen ställdes samman.
Gällande investeringsplan har redan överskridits till följd av
fördyringar och andra tillkommande projekt.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är, mot bakgrund av den
belastning som finns på investeringsbudgeten, att denna investering,
som i sig är en önskvärd satsning men inte av akut eller brådskande
karaktär, borde hanteras i 2014 års budgetberedning avseende åren
2015 – 2019 så att en ny samtidig och övergripande prövning och
prioritering kan göras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
147, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att den tillkommande investeringsutgiften för anläggandet av
skateanläggning/skatepark i centrala Karlskrona finansieras med en
utökning med 800 tkr av 2014 års investeringsram för idrotts- och
fritidsnämndens, samt
2. att investeringsutgiften finansieras inom av kommunfullmäktige
beslutad låneram för år 2014, samt

22 maj 2014
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3. att tillkommande driftkostnader ska inrymmas inom idrotts- och
fritidsnämndens tilldelade budgetramar från år 2014 och framöver.

§ 86 forts
Investering i ny skateanläggning i centrala Karlskrona
Patrik Hansson (S), Sofia Bothorp (MP), Billy Åkerström (KD) och
Björn Gustafsson (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

22 maj 2014

Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
IT-avdelningen Serviceförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.156.286

§ 87
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskrona gymnasieskolor
Tekniska nämnden har den 25 mars 2014, § 34 hemställt att
kommunstyrelsen beslutar att utöka tekniska nämndens
investeringsram med 1 975 tkr samt att kommunstyrelsen meddelar
investeringstillstånd för uppgradering och utökning av det trådlösa
nätet på kommunens gymnasieskolor. Vidare hemställer nämnden
att investeringens kapitalkostnader finansieras genom ökad hyra för
utbildningsförvaltningen.
Då nuvarande nätverk i kommunens gymnasieskolor inte kan
hantera den alltmer ökade belastningen från mobila enheter har
tekniska förvaltningen av kommunledningsförvaltningen ombetts att
uppgradera och utöka dagens nätverk. Tidigare har
utbildningsförvaltningen själva stått för investeringsutgiften i nätverk
men nytt förslag är att investeringen görs av tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning och att utbildningsförvaltningen betalar för
investeringens kapitalkostnader och underhållskostnader via hyran.
En genomgång av dagens nätverk samt framtida behov har
genomförts av utbildningsförvaltningen tillsammans med IT-enheten.
Genomgången har resulterat i följande;
Idag finns det 86 stycken noder (trådlös sändare/mottagare i
nätverket även kallad accesspunkt). 40 av dessa noder är av äldre
modell och behöver bytas ut. För att önskad effekt i det nya trådlösa
nätet ska uppnås behövs en komplettering med ytterligare 80
stycken noder. Totalt således 120 stycken nya noder till en kostnad,
enligt IT-enhetens kalkyler, om 1 090 tkr. Utöver detta behöver 50
stycken switchar uppgraderas och 18 nya switchar anskaffas.
Kostnaden beräknas till 655 tkr.
Slutligen behöver även infrastrukturen, i form av brandväggar,
servrar och kontrollenheter uppgraderas. Kostnaden där beräknas till
230 tkr. Totalt uppgår utgiften för uppgradering och utökning av det
trådlösa nätverket i gymnasieskolorna till 1 975 tkr.
Kommunledningsförvaltningens bedömning

22 maj 2014
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Kommunledningsförvaltningen gör ingen egen bedömning av
behovet av och storleken på investeringsutgiften. Förvaltningen nöjer
sig med att konstatera att investeringsmedel saknas i såväl Tekniska
nämndens som Utbildningsnämndens budget varför en utökad
investeringsram för Tekniska nämnden är nödvändig. Forts

§ 87 forts
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskrona gymnasieskolor
Då medel saknas i kommunstyrelsens reserv behöver
kommunfullmäktige utöka kommunens totala investeringsbudget med
1 975 tkr att finansieras genom upplåning.
Förvaltningen bedömer att avskrivningstiden ska vara 3 år och
beräknar den årliga merkostnaden i form av avskrivningar, räntor och
underhåll till 767 tkr/år. I enlighet med tidigare beslut ska tekniska
nämndens ökade kapital- och underhållskostnader finansieras av
beställande nämnd, i detta fall utbildningsnämnden. Då
utbildningsnämnden saknar avsatta medel i sin internbudget för
ökade hyreskostnader föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunstyrelsens reserv för utveckling och välfärd tas i anspråk för
år 2014 med 380 tkr. För de kommande åren föreslås att
finansieringen hanteras i 2014 års budgetberedning avseende åren
2015-2017
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att utöka
fastighetsverksamhetens investeringsram med 1 975 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, § 148
beslutat för egen del
1. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för detta projekt,
2. att för år 2014 tillföra utbildningsnämnden 380 tkr i utökad ram
genom ianspråktagande av kommunstyrelsens reserv för utveckling
och välfärd att användas till ökade hyreskostnader för kommunens
gymnasieskolor, samt
3. att hänskjuta till 2014 års budgetberedning avseende åren 20152017 att hantera finansieringen av utbildningsnämnden utökade
hyreskostnader från och med 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
148, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att den tillkommande investeringsutgiften för uppgradering och
utökning av det trådlösa nätet på kommunens gymnasieskolor
finansieras med en utökning med 1 975 tkr av 2014 års
investeringsram för fastighetsverksamheten, samt

22 maj 2014
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2. att investeringsutgiften finansieras inom av kommunfullmäktige
beslutad låneram för år 2014.

§ 87 forts
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskrona gymnasieskolor
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

22 maj 2014

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

19

KS.2014.155.252

§ 88
Förvärv av Isverk Saltö 2:1
Tekniska nämnden har, § 31 2014-03-25, beslutat föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige att besluta om
att förvärva Saltö 2:1, att anvisa tekniska nämnden medel upp till 4,2
mnkr för genomförande av förvärvet Saltö 2:1 enligt avtal, samt
att bevilja investeringstillstånd för investeringen för förvärvet av Saltö
2:1 upp till 4,2 mnkr
Tekniska nämnden har genom ordförandebeslut 2013-12-18 samt
2014-02-12 lämnat anbud på rubricerat objekt. Anbudet gäller under
förutsättning av att köpet godkänns av kommunfullmäktige.
Blekingefiskarnas Centralförening ekonomisk förening, BFC 7350000266 i likvidation är säljare av byggnaden inklusive isverk (objektet)
som står på ofri grund. Fastigheten ägs av Karlskrona kommun och
det finns ett arrendeavtal med kommunen, som reglerar att objektet
är placerat på fastigheten. Begärd köpeskilling för objektet är 3,8
mnkr.
Säljaren har via sitt ombud presenterat ett förslag till avtal som
reglerar kommunens köp av objektet. Avtalet reglerar köpet och
innefattar åtgärder som är en förutsättning för köpet. I köparens
skyldigheter ingår att;
• besiktiga och kontrollera objektet
• lösa föreläggande från Räddningstjänsten
• att separera elanslutning från den av säljaren ägda
grannfastigheten Gäddan 7
Kostnad för att hantera och lösa dessa åtgärder beräknas till 400 000
kronor. Avtalet bygger på förutsättningen att det blir giltigt endast
under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner köpet.
Enligt kalkyl innebär ett köp av objektet att intäkter och kostnader för
den löpande driften i stort sett tar ut varandra vid nuvarande
intäktsnivå.

22 maj 2014
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Ett isverk är en förutsättning för att befintlig beredningsindustri/fiskare
skall kunna vara kvar i Karlskrona.
Forts

§ 88 forts
Förvärv av Isverk Saltö 2:1
Kommunen har även lämnat anbud på närliggande förrådsbyggnad
på fastighet Saltö 2:4, men avstå från att lämna anbud på Gäddan 7,
som också bjuds ut till försäljning av säljaren. Planerad tillträdesdag
är efter lagakraft vunnet beslut från kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Detta projekt ingår inte i den nu gällande investeringsplanen för
åren 2014 -2018. Gällande plan har redan överskridits till följd
av fördyringar och andra tillkommande projekt, varför
kommunledningsförvaltningen i grunden anser att alla nya
projekt ska hänskjutas till kommande budgetberedning för åren
2015 – 2019, så att en samtidig och övergripande prövning och
prioritering kan göras.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att investeringsmedel inte
finns avsatta i tekniska nämndens investeringsbudget. Utgiften om 4
200 tkr måste därför tillföras tekniska nämnden och dess
hamnverksamhet genom att kommunfullmäktige beslutar om en
utökad investeringsram för hamnverksamheten om 4 200 tkr. Då
medel saknas i kommunstyrelsens reserv behöver
kommunfullmäktige utöka kommunens totala investeringsbudget med
1 975 tkr att finansieras genom upplåning.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att utöka
hamnverksamhetens investeringsram med 4 200 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, § 149
beslutat för egen del
att bevilja investeringstillstånd för investeringen för förvärvet av Saltö
2:1 upp till 4 200 tkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
149, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förvärva Isverk Saltö 2:1 enligt avtal,
2. att den tillkommande investeringsutgiften för genomförande av
förvärvet av Saltö 2:1 enligt avtal finansieras med en utökning av

22 maj 2014
2014 års investeringsram för hamnverksamheten med 4 200 tkr,
samt
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3. att investeringsutgiften finansieras inom av kommunfullmäktige
beslutad låneram för år 2014.
Forts

§ 88 forts
Förvärv av Isverk Saltö 2:1
Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP) och Börje
Dovstad (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Patrik Stjernlöf (M), Billy Åkerström (KD), Patrik Hansson (S) och
Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

22 maj 2014

Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Akten
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KS.2013.261.510

§ 89
Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun.
Tekniska nämnden har under § 104-2013 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta Cykelstrategi 2030 med
Trafikutskottets förslag om att cykelvägen mellan Augerums kyrka
och Spandelstorp ska finnas med på bilden.
Av tekniska nämndens protokoll framgår dels att investeringar under
åren 2014-2016 behöver genomföras med total 3,5 mnkr, dels att 2,0
mnkr ska kunna användas årligen till information och ökat underhåll.
Investeringsbudgeten för åren 2014-2016 inalles 3,2 mnkr för
genomförandet av cykelstrategi. Därtill kommer för år 2017 ytterligare
1,4 mnkr. Till den del som avses investeringar finns således avsatta
medel i den gällande planen. Vad avser tillkommande driftkostnader
för information och underhåll finns däremot inga särskilda medel
anvisade. Av strategidokumentet framgår att vissa poster vad avser
information och marknadsföring bedöms kunna rymmas ”inom
budget” (sid 18). För övriga angivna kostnader behöver således
medel tillföras.
Kommunledningsförvaltningen har inte medverkat i bedömningen
över vilka resurser som genomförandet kräver. Förutom resurser för
att möta direkta kostnader bygger genomförandet på att det
dessutom inom framför allt kommunledningsförvaltningens
kommunikationsavdelning kan avdelas personella resurser till
uppgiften Kommunledningsförvaltningens bedömning är att
genomförandet av Cykelstrategi 2030 kan påbörjas under 2014 med
sådana insatser som ryms inom tekniska nämndens ram vad avser
såväl investeringar som driftkostnader. Resurser för övriga insatser,
liksom möjligheten att avdela tid inom kommunledningsförvaltningens
olika avdelningar måste hänskjutas till budgetberedningen 2014
avseende åren 2015-2017.

22 maj 2014
Av de handlingar som ligger till grund för ärendet har bilden
kompletterats med cykelvägen mellan Augerums kyrka och
Spandelstorp.
Forts
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§ 89 forts
Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
150, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Cykelstrategi 2030,
2. att uppdra till tekniska nämnden att under 2014 påbörja
genomförandet av Cykelstrategi 2030 inom befintliga driftramar 2014
samt med de investeringsresurser som finns anvisat enligt gällande
plan, samt
3. att hänskjuta frågan om övriga resurser från och med 2015 till
2014 års budgetberedning avseende åren 2015-2017.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP), Mats Lindbom (C), Stefan Lundin (FP), AnnLouise Trulsson (-) och Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar att uppdra åt kommunstyrelsens att uppta en diskussion
med Trafikverket angående cykelbanan på sträckan Torstäva- Jämjö
och Kättilsmåla- Spandelstorp.
Gunilla Ekelöf (FP), Åke Håkansson (S), Björn Gustafsson (MP),
Carl-Göran Svensson (M) och Jörgen Johansson (C) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag samt yrkar bifall till Magnus Johanssons
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Magnus Johansson tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Magnus Johansson
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Cykelstrategi 2030,
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2. att uppdra till tekniska nämnden att under 2014 påbörja
genomförandet av Cykelstrategi 2030 inom befintliga driftramar 2014
samt med de investeringsresurser som finns anvisat enligt gällande
plan,
3. att hänskjuta frågan om övriga resurser från och med 2015 till
2014 års budgetberedning avseende åren 2015-2017, samt
§ 89 forts
Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun.
4. att uppdra åt kommunstyrelsens att uppta en diskussion med
Trafikverket angående cykelbanan på sträckan Torstäva- Jämjö och
Kättilsmåla- Spandelstorp.
___

22 maj 2014

Mark- och exploateringsavdelningen
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.218.252

§ 90
Förvärv av Augerums kvarn.
Lyckebyån är dricksvattentäkt för Karlskrona kommun och är ett av
regionens större vattendrag med goda förutsättningar för hög
produktion av laxartad fisk. Sedan 2010 pågår ett projekt i
Lyckebyån för att återskapa fria vandringsvägar i vattendraget, med
fokus på de nedre delarna av ån. Projektet leds av Karlskrona
kommun genom tekniska förvaltningen i nära samarbete med
Länsstyrelsen.
En av de platser där åtgärder föreslagits är Augerums kvarn, där
det finns en damm och ett kraftverk och där den fiskväg som
byggdes under 1980-talet är i stort behov av renovering. Under
projektets gång har samtal förts med nuvarande ägaren till fallrätten
och kraftverket. Genom samtalen och i och med en värdering av
delar av området har möjligheten öppnats för kommunen att
förvärva delar av fastigheterna med fallrätten. Syftet med förvärvet
skulle vara att riva delar av dammanläggningen, och återställa
åfåran till dess ursprungliga profil. På så sätt kan en helt fri och
naturlig faunapassage skapas vid Augerums kvarn, samtidigt som
kraftproduktionen upphör.
I samband med bidragsansökningar för detta projekt har ett PM
med hela bakgrunden och miljönyttan författats. Detta PM bilägges
denna skrivelse.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska
förvaltningen upprättat ett förslag till avtal om fastighetsreglering där
kommunen förvärvar hela fastigheten Mölletorp 1:4 som ligger
väster om Lyckebyån, och en mindre del av fastigheten Augerum
13:5 som ligger öster om ån, och reglerar in dessa områden i
kommunens grannfastighet Mölletorp 7:4.
Väster om ån medföljer i stort sett bara vattenområdet med
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dammanläggningen och tilloppsledningen. Kommunen övertar inte
den nuvarande kraftverksbyggnaden med tillhörande bostadshus.
Öster om ån medföljer den gamla kvarnbyggnaden i förvärvet,
denna kan tills vidare hyras ut.
I förvärvet ingår båda fastigheternas fallrätter, vilka övergår till
kommunen.
Forts

§ 90 forts
Förvärv av Augerums kvarn.
Kommunen kan i och med det härefter ansöka om utrivning av
dammanläggningen hos mark- och miljödomstolen.
Efter värdering av de aktuella områdena inklusive fallrätter och efter
förhandling med markägaren har en ersättning om totalt 4 900 000
kr fastställts.
Projektet är helt finansierat av bidrag. Tekniska förvaltningen har
ansökt om och erhållit finansiering av projektet med 3 961 685 från
Svenska Naturskyddsföreningens(SNF) miljöfond och 2 216 910 kr
som statsbidrag från länsstyrelsen. Dessa bidrag avser förvärv av
fastigheterna samt kostnaderna för utrivning av
dammanläggningen.
För att utfå dessa bidrag får inte kommunen framöver sälja
områdena eller fallrätten, och inte heller använda dem på ett sätt
som inkräktar på naturvård, friluftsliv, rekreation eller fri
faunapassage i Lyckebyån.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
151, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna det upprättade avtalet om fastighetsreglering där hela
fastigheten Karlskrona Mölletorp 1:4, ägd av Gert Mårtensson
(530220-3335) och en del av fastigheten Karlskrona Augerum 13:5,
ägd av Ga Kraft AB (556389-9565) överlåtes till kommunen mot en
total ersättning om 4 900 000 kr och regleras in i kommunen tillhörig
fastighet Karlskrona Mölletorp 7:4.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP) OCH Ann-Louise Trulsson (-)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
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Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Mats Lindboms avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Mats Lindbom (C), Ingrid Hermansson (C), Jörgen Johansson (C),
Maria Persson (C) och Magnus Larsson (C) reserverar sig. Forts

§ 90 forts
Förvärv av Augerums kvarn.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna det upprättade avtalet om fastighetsreglering där hela
fastigheten Karlskrona Mölletorp 1:4, ägd av Gert Mårtensson
(530220-3335) och en del av fastigheten Karlskrona Augerum 13:5,
ägd av Ga Kraft AB (556389-9565) överlåtes till kommunen mot en
total ersättning om 4 900 000 kr och regleras in i kommunen tillhörig
fastighet Karlskrona Mölletorp 7:4.
____
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KS.2014.217.253

§ 91
Försäljning av del av Karlskrona 4:10, Skeppsbrokajen,
Karlskrona
För Skeppsbrokajen, eller som den även kallas Stadsmarinan, på
norra Trossö gäller en detaljplan, som vann laga kraft under 2008.
Inom detaljplanen finns ett antal byggrätter för centrumändamål.
Ytorna mellan byggrätterna är avsedda för parkering. Plankartan
framgår i förslag till köpeavtal.
Under 2011 utlyste Karlskrona kommun genom
Kommunledningsförvaltningen en markanvisningstävling för att
fördela fyra byggrätter inom Västra Skeppsbrokajen. Utdrag ur
markanvisningstävlingen där byggrätterna illustreras framgår av
bilaga. Enligt tilldelningsbeslut 2011-10-05 erhöll Klövern Anis AB
markanvisning för byggrätt nr 3.
Bolaget har därefter under en längre tid inom ramen för
markanvisningsavtalet arbetat med att få intressenter/hyresgäster till
byggrätten. Bolagets förhandlingar har nu nått resultat och bolaget
önskar nu förvärva det aktuella området.
Kommunen och bolaget har därför träffat förslag till köpeavtal, där
kommunen försäljer det aktuella området inklusive intilliggande
parkeringsyta till bolaget för en köpeskilling av 2,5 miljoner kronor.
Området har markerats på köpeavtalets karta och är på ca 1400
kvm. Tillträde sker senast 2014-07-01.
Bolaget är medvetet om att de kommer att bygga intill en kaj och på
ett kajplan och de tar ansvaret för att deras grundläggning och
byggnationens placering löses på så sätt att kajens bestånd inte
äventyras. Bolaget och kommunen skall i detta samråda vid
konstruktion och utförande.
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Bolaget har sökt bygglov och avser att påbörja byggnationen när
bygglovet har beviljats. Inflyttning beräknas kunna ske under januari
2015. Byggnaden kommer att inrymma både kontor och
gästhamnsservice. I övrigt får avtalet avses vara av gängse innehåll.
Forts

§ 91 forts
Försäljning av del av Karlskrona 4:10, Skeppsbrokajen,
Karlskrona
Då detaljplaneområdet ”Stadsmarinan” byggs ut/exploateras i
etapper så svarar kommunen av samordningsskäl för
iordningsställande av allmänna ytor och den övriga kvartersparkering
som anges i detaljplanen. Kostnaden härför kommer att täckas av
inflytande köpeskillingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
152, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande köpeavtal varigenom Karlskrona kommun
försäljer ett område om ca 1400 kvm av fastigheten Karlskrona 4:10,
Skeppsbrokajen, till Klövern Anis AB (556777-8047) för en
köpeskilling av 2 500 000 kronor.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

22 maj 2014

Länsstyrelsen Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunens anslagstavla
Akten

30

KS.2011.297.214

§ 92
Antagande av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.
Sophia Ahlin (M) anmäler jäv.
Detaljplanen för Fäjö 1:110, Säljö udde, har varit utställd för
granskning under tiden 18 oktober – 15 november 2013. Kungörelse
om utställning har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i
lokalpressen fredagen den 18 oktober 2013.
Turism och besöksnäring är en av de mest betydande och starkt
växande näringarna i Karlskrona kommun och är ett stort allmänt
intresse. Säljö udde är en del i Karlskrona kommuns strategiska
satsning i att utveckla skärgården och dess biosfärsområde. För att
styra skärgårdsutvecklingen i önskad riktning och omfattning avser
kommunen särskild prioritera stora områden för natur- och
kulturmiljövården i skärgården och vara restriktiv
med exploatering i de områdena. Härutöver väljer kommunen att
särskilt fokusera på strategiskt väl valda platser för etablering av nya
verksamheter för turism- och besöksnäring. Säljö udde är en sådan
strategiskt vald plats. Valet grundar sig på både det strategiska läget
i innerskärgården längs med en av de större farlederna, och på att
fastigheten redan är ianspråktagen och påverkad i och med den
tidigare militära användningen. Dessa resonemang framgår tydligt i
det pågående arbetet med Fördjupning av översiktsplan för
skärgården.
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utvecklandet av ett
område för turism, konferens och friluftsändamål med gästhamn som
kan erbjuda service till båtburna besökare, konferens- och
kursverksamhet med övernattning samt en mindre del
fritidshusbebyggelse. Syftet är därtill att ny bebyggelse ska utformas

22 maj 2014
och ges en karaktär i enlighet med gestaltningsprogrammets
illustrationer och fotoexempel.

31

Planområdet är beläget på den sydvästra delen av ön Säljö i
Karlskrona skärgård. På Säljö finns idag en barnkoloni, enstaka
åretruntboende och en del sommarstugor.
Forts

§ 92 forts
Antagande av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.
Planområdet omfattar cirka 4,2 hektar. Marken är privatägd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
153, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta detaljplanen för Fäjö 1:110, Säljö udde, daterad 13 mars
2014, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
Yrkande
Ulf Hansson (V) yrkar att uthyrningsstugorna ska ägas kommunalt.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ronnie Nilsson (-) deltar inte i beslutet.
Camilla Brunsberg (M) och Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar avslag på Ulf Hanssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Ulf
Hansson ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta detaljplanen för Fäjö 1:110, Säljö udde, daterad 13 mars
2014, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
____
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Ronneby Kommun
KS.2013.482.701
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Landstinget Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten
§ 93
Granskning av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings
verksamhet för år 2013
Ulf Danielsson (M), Ronnie Nilsson (-), Gunilla Ekelöf (FP), Björn
Gustafsson (MP) och Eva Strömqvist (S) anmäler jäv.
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har efter
sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år 2013
översänt denna tillsammans med revisionsberättelsen till respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige för prövning av förnyad
ansvarsfrihet för den sittande direktionen. Revisorerna å sin sida
tillstyrker att direktionen på nytt beviljas ansvarsfrihet för det senaste
verksamhetsåret och att den upprättade årsredovisningen samtidigt
godkänns.
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten åter
uppvisar ett positivt resultat om denna gång drygt 5 miljoner kronor
(jfr knappt 3 mnkr för år 2012). I sammanhanget ska då också
beaktas att retroaktiva avgifter för år 2013 om ca 6,5 miljoner kronor
redan har återbetalats till medlemmarna. Förbundets nuvarande
egna kapital uppgår därmed till hela ca 33 miljoner kronor. Detta är
då samtidigt betydligt över den långsiktiga nivå (max. 20 mnkr) som
bedömts som lämplig för förbundet och som också angivits som ett
finansiellt mål för förbundet.
Förbundet har samtidigt återigen uppfyllt balanskravet och dessutom
flertalet av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som
direktionen har fastställt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
153, föreslagit kommunfullmäktige besluta
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att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
ansvarsfrihet för år 2013 och samtidigt även godkänna den av
förbundet upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Akten

KS.2005.558.018

§ 94
Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014 – 2017.
Utvecklingsprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för en
positiv utveckling för Karlskrona landsbygd. Programmet skall
stimulera kommunens förvaltningar och bolag till att kraftsamla för
landsbygdsutveckling. Ansvarig för programmets genomförande är
Utveckling i Karlskrona AB.
Det övergripande målet är att genom en aktiv landsbygdsutveckling
med bred samverkan, lokalt inflytande, framtidstro och nytänkande,
skapa en god livsmiljö för alla som lever på landsbygden. Målet är att
under programperioden skall det ske en ökning av både företag och
boende öka.
I samklang med Vision 2030 och de nationella miljömålen har
programmet satt upp mål för en hållbar utveckling på landsbygden
och nio prioriterade utvecklingsområden har specificerats.
Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2013 -2017 föredrogs
av landsbygdsutvecklare Ann-Marie Nordström på Kommunstyrelsen
2014-04-01, § 104. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet
återremitteras.
Efter återremiss har ärendet kompletterats och/eller justerats med
följande:
• Uppdaterad statistik
• Programperioden justerats att gälla för 2014-2017
• Kvantitativa mål har anpassats utifrån en minskning av
programperioden. För övrigt har inga mål ändrats
• Avsnitt 4.6 Skolor/utbildning, avsnitt 4.7 IT/Telekommunikation och
avsnitt 4.8 Profilering/marknadsföring har korrigerats utifrån de
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förslag till ändringar som inkommit från
kommunledningsförvaltningen.
Övriga kompletteringar och justeringar har förankrats med
kommunledningsförvaltning och VD i AB Karlskrona Moderbolag samt
VD i Utveckling i Karlskrona AB.
Forts

§ 94 forts
Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2014 – 2017.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
156, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd 2014 2017, samt
2. att ge i uppdrag till Utveckling i Karlskrona AB att vara
sammanhållande och sammankallande av landsbygdsgruppen,
bestående av representanter från berörda förvaltningar och
kommunala bolag.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Ann-Louise Trulsson (-), Sofia Bothorp (MP),
Carl-Göran Svensson (M), Börje Dovstad (FP), Stefan Lundin (FP),
Ronnie Nilsson (-), Jan-Olof Peterson (FP) och Eva Strömqvist (S)
yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att Tvings läkarstation tillförs under rubriken 3:3 efter Jämjö på
sidan 9.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att bifall på Kent Lewéns tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kent Lewéns tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kent lewéns förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta utvecklingsprogrammet för Karlskrona landsbygd 2014 2017,
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sammanhållande och sammankallande av landsbygdsgruppen,
bestående av representanter från berörda förvaltningar och
kommunala bolag, samt
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3. att Tvings läkarstation tillförs under rubriken 3:3 efter Jämjö på
sidan 9.
___

Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

KS.2014.31.023

§ 95
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 januari 2014,
§ 9, av Bruno Carlsson (SD) Förslaget är att inrätta en permanent
tjänst som kommunal marinbiolog.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 mars 2014, § 59, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ökad kompetens
inom myndigheten är alltid välkommen men problemen i samband
med nedsmutsning av skärgården löses enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand inte av en marinbiolog
då orsakerna till de problem förslagsställaren påvisar är knutna till
luft- och vattenutsläpp från landbaserad verksamhet. Vad som krävs
är att minska på utsläppen från de verksamheter som är ansvariga
för situationen i
skärgårdsmiljön såsom tillverkningsindustri, trafik,
avloppsreningsverk, enskilda avlopp och lantbruk samt allmänhetens
användande av produkter som påverkar miljön.
I de fall en marinbiologisk expertis kan krävas är det billigare för
kommunen att anlita en för ändamålet specialiserad konsult. För de
allmänna marinbiologiska frågorna finns egen ekologisk kompetens
och dessutom flera marinbiologer på Länsstyrelsen som kan
tillfrågas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet av en marinbiolog
för tillfället är begränsat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
157, föreslagit kommunfullmäktige besluta
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att avslå motionen.
Yrkande
Bruno Carlsson (SD) yrkar att motionen bordläggs.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
bordläggas och finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen
bordläggas.
Forts

§ 95 forts
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen bordläggs.
____
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KS.2014.6.828

§ 96
Svar på motion för att få igång hjärtat.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 januari 2014,
§ 9, av Åsa Gyberg Karlsson (V) Förslaget är att hjärtstartare ska
placeras på Karlskrona kommuns idrottsanläggningar.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 31 mars 2014, § 25, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i dagsläget finns
hjärtstartare på Karlskrona varmbadhus/simhall där personalen är
utbildad i användandet av dem.
I Telenor Arena Karskrona finns en hjärtstatare som hanteras av de
anställda i ishallen.
Tillgång till kunnig personal är viktigt vid utplacering av hjärtstartare
då apparaturen ska hållas i funktionsdugligt skick. Utbildning av
personal måste ske där hjärtstartare placeras.
Idrotts- och fritidsförvaltningen ser möjlighet att införskaffa
hjärtstartare till Östersjöhallen/Idrottshallen, Västra Mark och Rödeby
Simhall där det finns personal att tillgå när det är öppet.
Information om placering av hjärtstartare ska registreras i Sveriges
hjärtstartarregister.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
158, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
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Carl-Göran Svensson (M) och Elina Gustafsson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2011.276.050

§ 97
Svar på motion om meddelarfrihet som upphandlingskriterier.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014, §
72, av Christina Mattisson (S) Förslaget är att omgående utreda hur
upphandlingskriterier kan kompletteras med meddelarfrihet som
villkor vid upphandling av skattefinansierad verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 april 2014, § 25, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att i och med att
det från början på 2012 pågick en översyn av dåvarande
inköpspolicy lades motion att behandlas och beaktas i samband med
denna översyn. Motionen skulle ha besvarats i samband med
antagandet av ny upphandlings- och inköpspolicy, vilket inte skedde.
Motionen vill uppnå en konkurrens på lika villkor genom att i
upphandlingsvillkoren införa bestämmelser att entreprenören som ett
villkor ska ge sina anställda samma meddelarfrihet som
offentliganställda har i grundlagen i den del av upphandlingen som
omfattas av upphandlingen. Villkoret bör gälla även kommunala
bolag, liksom annan verksamhet som kommunen ger tillstånd till.
Motionen var väl känd i beredningen av den av kommunfullmäktige
antagna upphandlings- och inköpspolicyn (20130321 §39). Följande
formulering har införts:
”Den grundlagsfästa yttrandefriheten, meddelarfriheten och
meddelarskyddet enligt tryckfrihetsförordningen och regeringsformen
skall även gälla anställda hos privata utförare som utför verksamhet
åt kommunen”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
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159, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2013.288.030

§ 98
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vävisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
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under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge. Forts

§ 98 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Förstudien är i
samma anda som föreslagits i motionen.
Namnet navigatorcentrum är ett känt begrepp i Sverige som bygger
på ett koncept framtaget av en rad kommuner i samverkan med
ungdomsstyrelsen, arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer
information finns på http://www.navigatorcentrum.se. En del
kommuner har använt namnet Navigatorcentrum andra har valt att
kalla det vid annat men fokus är ungdomar och en väg in – flera
vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
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76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2014 § 56
och den 24 april § 78 beslutat att bordlägga motionen
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att motionen bordläggs.

§ 98 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
bordläggas och finner att kommunfullmäktige beslutar att återigen
bordlägga motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att återigen bordlägga motionen.
___
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18
juni 2014.
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104

Huvudmannaskap för skolan.
Muntlig frågestund.
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i Spandelstorp.
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i parken Monsunen/Bergåsa
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i på Rosenholm.
Svar på medborgarförslag om att sätta upp gatubelysning längs cykelvägen
mot Öljersjö och längs Öljersjövägen.
§ 105 Svar på medborgarförslag om att gamla vackra Saltöbron, mellan Ekholmen
och Saltö blir belyst.
§ 106 Svar på medborgarförslag om sommartrafik från Trossö via Djupviks brygga på
Aspö till Horns brygga på Hasslö.
§ 107 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 108 Kommunala val.
§ 109 Anmälningsärende.
§ 110 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 111 Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för Socialnämnden.
§ 112 Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden, Handikappnämnden,
Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Milj- och byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
§ 113 Årsredovisning år 2013 för Karlskrona kommun.
§ 114 Resultatreglering bokslut 2013, samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskronas gymnasieskolor.
§ 115 Finansrapport april 2014, Internbanken.
§ 116 Hyresavtal Hammarbygården.
§ 117 Antagande av fördjupad översiktsplan för skärgården.
§ 118 Antagande av VA-plan för Karlskrona kommun.
§ 119 Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny gruppbostad
Mölletorp.
§ 120 Revisionernas begäran om medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
§ 121 Medel för säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan.
§ 122 Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
§ 123 Återremiss uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
§ 124 Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
§ 125 Förslag till fortsatt avtal mellan Landstinget Blekinge om
patientnämndsverksamhet.
§ 126 Ansvarsfrihet för region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2013.
§ 127 Hemställan om ändring av förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge
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§ 128 Förslag till ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden- tillstånd
och tillsyn avseende Räddningstjänstens varor enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor.
§ 129 Ändringar i ägardirektiven AB Karlskrona Moderbolag.
§ 130 Ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Blekinge år 2013.
§ 131 Ansvarsfrihet för Samverkansnämnden i Blekinge år 2013.
§ 132 Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande flyktingbarn.
§ 133 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och klimatprogram.
§ 134 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Blekinge län för år 2013.
§ 135 Svar på motion om att starta upp ett projekt likande Vägvisaren.
§ 136 Svar på motion om marinbiolog
§ 137 Svar på motion om att kommunen tar ansvar frö vad som serveras i
kommunens kök.
§ 138 Svar på motion om att införa äldreombudsman.
§ 139 Ordförandes sommarhälsning.
____
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Plats och tid

Beslutande

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 18 juni 2014 kl 13.00-19.35
Ordförande
1:e vice ordf.
Ledamöter

Peter Glimvall (M)
Magnus Larsson (C) jäv §§ 126
Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S) jäv §§ 131
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.00 §§ 99-del av §§
111
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S) jäv §§ 126
Claes-Urban Persson (S) jäv §§ 130
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.25 §§ 99-del av
§§ 111
Lars Hildingsson (S)
Oscar Dyberg (S)
Bo Svensson (S)
Magnus Johansson (S) jäv §§ 126
Lisbeth Bengtsson (S) jäv §§ 130
Fredrik Wallin (S)
Patrik Hansson (S) jäv §§ 126
Christina Mattisson (S) jäv §§ 126
Yvonne Sandberg Fries (-) kl 13.00-17.15 §§ 99-116
Eva-Lotta Altvall (S)
Roland Andreasson (S)
Linda Ekström (S) kl 13.00-17.35 §§ 99-117
Camilla Brunsberg (M) jäv § 126
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.00-19.00 §§ 99-125
jäv §§ 126, §§ 127-128
Jan Lennartsson (M) kl 18.00-19.35 §§ 120-139
Lars-Göran Forss (M)
Nicklas Platow (-)
Jan-Åke Nordin (M) jäv §§ 131
Emma Stjernlöf M) kl 13.00-18.30 §§ 99-119
Sophia Ahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-18.30 §§ 99-119
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD) jäv §§ 126
Alf Stålborg (SD)
Jan-Olof Petersson (FP)
Anna Ekström (FP) kl 13.00-18.30 §§ 99-119
Stefan Lundin (FP)
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Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) jäv §§ 134
Ulf Svahn (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) kl 13.00-18.30 §§ 99-119
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-16.40 §§ 99-del av §§
111
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Jan Elmqvist (S)
Ingrid Trossmark (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.30 §§ 99-del av §§
111
Anders Persson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Ronnie Nilsson (-) jäv §§ 130
Marianne Nordin (M)
Bengt Johansson (M)
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M)
Göran Roos (SD)
Ove Uppgren (SD)
Kent Lewén (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Pernilla Persson (C)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-18.30
Mikael Svensson (MP) kl 17.00-19.35 §§ 118-139
Sandra Bizzozero (S) kl 17.35-19.35 §§ 118-139
Ronny Fransson (KD) kl 17.35-19.35 §§ 118-139
Ingela Abramsson (C) §§ 126

Närvarande ersättare

John-Erik Danerklint (S)
Lotta Törnström (S) kl13.00-16.45 §§ 99- §§ 111
Laila Karlsson (S)
Ingela Abramsson (C) §§ 99-125, 127-139
Ronny Fransson (KD) kl 13.00-17.35 §§ 99-117

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Birgitta Gamelius (M) och Inga Lill Siggelsten Blum
(KD)
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Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Måndagen den 30 juni 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 99-139
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Peter Glimvall

Justeringsledamot …………………………………………………….
Birgitta Gamelius (M)

Justeringsledamot ………………………………………………
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 30 juni 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Akten

KS.2014.325.600

§ 99
Huvudmannaskap skola
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jan-Olof Peterson (FP)
och förvaltningschef Maria Persson informerar om
huvudmannaskapet för skolan.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta dagens information till protokollet.
___
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§ 100
Muntlig frågestund
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Camilla Brunsberg (M) om handikappnämnden,
socialnämnden och äldrenämnden får tillräckliga medel för att
bedriva vård enligt de lagstadgade kraven.
Camilla Brunberg svarar.
__
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Tekniska nämnden
Akten

9

KS.2013.381.310

§ 101
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013 § 124 av Annicka och Stefan Frisell.
Förslaget är att anlägga en hundrastplats i Spandelstorp då det i
området finns mänga hundägare som önskar detta.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 51, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona Kommun har i
dagsläget två hundrastgårdar, belägna i Amiralitetsparken respektive
Wämöparken. Anläggningskostnad för en hundrastgård uppgår till
mellan 50 000 och 100 000 kronor.
Tekniska förvaltningens investeringsbudget medger ej nyanläggning
av hundrastgård i Spandelstorp.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
198, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

10

KS.2014.92.310

§ 102
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i parken
Monunen/Bergåsa.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
mars 2014 § 51 av Ulf Sejlert.
Förslaget är att anlägga en rastplats för hundar i södra delen av
parken Monsunen.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 52, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona Kommun har i
dagsläget två hundrastgårdar, belägna i Amiralitetsparken respektive
Wämöparken. Anläggningskostnad för en hundrastgård uppgår till
mellan 50 000 och 100 000 kronor.
Tekniska förvaltningens investeringsbudget medger ej nyanläggning
av hundrastgård i Monsunen vid Sunnavägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
199, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

11

KS.2013.349.310

§ 103
Svar på medborgarförslag om hundrastplats på Rosenholm
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 § 106 av Peter Kullring.
Förslaget är att anlägga en alternativt två, hundrastplatser söder om
Frivillighuset, samt att Bygg- och anläggningsprogrammet skulle
kunna utföra arbetet.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 53, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona Kommun har i
dagsläget två hundrastgårdar, belägna i Amiralitetsparken respektive
Wämöparken. Anläggningskostnad för en hundrastgård uppgår till
mellan 50 000 och 100 000 kronor. Tekniska förvaltningens
investeringsbudget medger ej nyanläggning av hundrastgård i
Rosenholm även om arbetet utförs av bygg- och
anläggningsprogrammet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
200, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

12

KS.2013.430.317

§ 104
Svar på medborgarförslag om att sätta upp gatubelysning längs
cykelvägen från Lösens kyrka mot Öljersjö och längs
Öljersjövägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013 § 124 av Annica Maria Johansson. Förslaget är att
gatubelysning sätts upp längs cykelvägen från Lösens kyrka till
Öljersjö.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 54, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att investeringskostnad för
anläggning av gatubelysning längs föreslagen sträcka uppgår till flera
hundratusen kronor.
Tekniska förvaltningen saknar investeringsmedel till nyuppsättning av
gatubelysning längs föreslagen sträcka.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
201, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

13

KS.2013.494.317

§ 105
Svar på medborgarförslag om att gamla vackra Saltöbron,
mellan Ekholmen och Saltö, blir belyst.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 12
december 2013 § 157 av Roland Törnquist. Förslaget är att gamla
Saltöbron belyses i själva valvet och även en ljussättning som följer
räcket på bron.
Tekniska nämnden har den 22 april 2014, § 55, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att investeringskostnad för
ljussättning av Saltöbron som förslagsställaren föreslår uppskattas till
mellan 100 000 kr och 200 000 kr.
Tekniska förvaltningen saknar investeringsmedel till konstnärlig
belysning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
202, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

14

KS.2010.122.539

§ 106
Svar på medborgarförslag om sommartrafik från Trossö via
Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på Hasslö
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 25
mars 2010 § 27 av Stig Olander. Förslaget är sommartrafik med
skärgårdsbåt från Trossö via Djupviks brygga på Aspö till Horns
brygga på Hasslö.
Kommunledningsförvaltningen har den 19 maj 2014 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att man är många på
Hasslö som tycker det ska vara möjligt att åka med skärgårdsbåt
mellan Trossö och Hasslö via Aspö. Att bo i skärgården och inte
kunna åka till staden med båt känns helt fel. Vidare påpekas att
Hasslö är den ö i skärgården som har flest bofasta och
sommarboende.
Inför kommunfullmäktige den 15 december 2011 lämnades följande
synpunkter:
Kommunledningsförvaltningen har fört diskussioner med
Affärsverken som bedriver skärgårdstrafiken i Karlskrona genom ett
s.k. nettoavtal på uppdrag från Blekingetrafiken AB.
Sommarbåtstrafiken finansieras genom biljettintäkter och ett bidrag
från Karlskrona kommun som går via Blekingetrafiken AB.
Affärsverken har tidigare kört trafik på Hasslö och den trafiken lades
ner pga. för få resande. Då Affärsverken har förlängt
sommarbåtstrafiken med maj och september månad på begäran från
Karlskrona kommun så finns det inte inom nuvarande ekonomiska
ramar någon möjlighet att finansiera skärgårdstrafik till Hasslö. Ska
trafiken utökas till att omfatta även Hasslö kommer det att kräva en
extra ersättning från Karlskrona kommun.
Med hänvisning till tidigare erfarenheter gällande resandet till Hasslö
samt att en utökad trafik innebär ökade kostnader för Karlskrona
kommun föreslog Kommunledningsförvaltningen att man i nuvarande
situation avvaktar att införa sommarbåtstrafik till Hasslö.
Efter yrkande från Sara Högelius (V) återemitterades ärendet av
kommunfullmäktige för att besvara följande frågor:
1. Hur ser resandet ut idag?
2. Vad skulle det kosta för kommunen?
Forts
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§ 106 forts
Svar på medborgarförslag om sommartrafik från Trossö via
Djupviks brygga på Aspö till Horns brygga på Hasslö
3. När skulle det i sådana fall kunna genomföras?
Synpunkter
Genom kommunstyrelsens anslag för skärgårdsutveckling den s.k.
”Skärgårdsmiljonen” har frågan gällande sommarbåtstrafik till Hasslö
åter aktualiserats. I samband med beredningen av ärendet har
inkommit synpunkter från Utveckling i Karlskrona AB gällande
tidtabellen samt att det ur turistisk synpunkt är bättre att angöra
Garpahamnen istället för Horns brygga.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2014
1. att anslå 400 tkr ur anslaget för skärgårdsmiljonen till
skärgårdstrafik sommaren 2014 på linjen Fisktorget – Aspö (Djupvik)
– Hasslö (Garpahamnen), samt
2. att satsningen ska vara långsiktig och inte enbart ett försök på ett
år.
Region Blekinge/Blekingetrafiken har fått i uppdrag att göra en
upphandling av ovanstående trafik. I uppdraget anges att linjen ska
trafikeras med minst två dagliga turer inom perioden 23/6-10/8 2014
(ordinarie turer) med avgångstid från Fisktorget 09:30 och 20:30 och
från Hasslö 10:30 och 21:30.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
203, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Börje Dovstad (FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2014.1.102

§ 107
Avsägelser av kommunala uppdrag
Gunnar Sandwall (M) har i en skrivelse daterad 13 juni 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Ann-Louise Trulsson (M) har i en skrivelse daterad 18 juni 2014
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§108
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Regionstyrelsen
Ersättare Bruno Carlsson (SD) efter Lotta Antman.
_____
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Aktern

18

KS.2014.262.611

§ 109
Anmälningsärende.
Östra Torps resursfördelning för blivande årskurs 1, läsåret 2014/15.
Roland Andreasson (S) och Börje Dovstad (FP) yttrar sig.
_____
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Akterna
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KS.2014.265.814
KS.2014.266.879
KS.2014.273.106
KS.2014.288.870
KS.2014.297.430
KS.2014.301.754
KS.2014.307.183
§ 110
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om ridvägar i Bastasjö- Mölletorp, av Stefan
Svensson.
Medborgarförslag om plan som beskriver vårt världsarv
”Örlogsstadden Karlskrona” ska skyddas för brand, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsavgifter ska gå till att rädda Marinens musikkår, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om bronsgjutna plattor som visar vårt världsarv i
relief, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om gör Wämöskogen till någon form av
stadsnationalpark- den är också en del av Karlskrona världsarv, av
Owe Nodmar.
Medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot tiggeri, av
Roland Thörnquist.
Motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto, av Anna
Ekström (FP)
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
___
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KS.2012.032.041

§ 111
Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Socialnämnden.
Ingrid Hermansson (C), Sven Wallfors (M) och Ingrid Trossmark (S)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Med anledning av revisionens anmärkning mot socialnämnden så
har kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring från nämnden.
Av förklaringen framgår det att nämnden tagit del av revisionens kritik
och påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram för att rätta till bristerna.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtade förklaringen från
Socialnämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige mot
Socialnämndens ledamöter 2013.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtande förklaringen från nämnden,
rikta anmärkning mot Socialnämnden för 2013, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
socialnämnden ansvarsfrihet.
______
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Revisionen
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KS.2012.032.041

§ 112
Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden,
Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och
fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
Ordförande i revisionen Mats Nilsson (S) och Thomas Almqvist från
Ernst & Young redovisar revisionsberättelsen för år 2013.
Ledamot revisionen Anna-Karin Leufstedt (S) redovisar sin
revisionsberättelse 2013.
Revisionen har med skrivelse den 24 april 2014 lämnat
revisionsberättelse för år 2013.
Av fullmäktige, utsedda revisorer har granskat den verksamhet som
bedrivits i styrelse och nämnder, och som utsedda
lekmannarevisorer även verksamheten i kommunens bolag.
Styrelse, nämnder, utskott, beredningar och bolagsstyrelser ansvarar
för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt
återredovisning till fullmäktige och i förekommande fall
bolagsstämmor.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, aktiebolagslagen,
kommunens revisionsreglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna, har i uppdrag att bedöma om verksamheten sköts på
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt, att
räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är
tillräcklig.

Forts
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§ 112 forts
Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden,
Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och
fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
Revisorernas påpekanden
Med bakgrund i granskningsresultaten anser revisorerna att
verksamheten överlag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Däremot
anser revisorerna att omfattningen mål, uppdrag och prioriteringar
innebär en risk att verksamheterna arbetar med uppgifterna som en
rapportstruktur snarare än en styrande målstruktur som verkställer
kommunfullmäktiges intentioner.
Kommunkoncernens samlade resultat för 2013 uppgår till +37,0 mkr.
Kommunens resultat för 2013 uppgår till +21,5 mkr. Resultatet har
tillgodoförts engångseffekter och obeaktat dessa uppgår årets
driftsresultat till ca -68,9 mkr (-69,4 mkr fg år). Under 2013 ökade
kommunens samlade intäkter med 1,8 % (3,5 % fg år) samtidigt som
kostnaderna ökade med 1,8 % (4,5 % fg år) jämfört med 2012.
Det är revisorernas bedömning även för verksamhetsåret 2013 att
kommunstyrelsen tillsammans med nämnder och bolagsstyrelser
omgående bör utveckla budgetprocessen för att säkerställa att
budgeten som styrmedel fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Med hänvisning till kommunallagen 6 kap. 1- 4 §§ bör
kommunstyrelsen, med ledning av delårsrapporter, nämnds
framställning till fullmäktige i fråga som rör budgetavvikelse och som
väsentligt påverkar kommunens utveckling och ekonomiska ställning,
lämna konkreta förslag om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen och nämnderna bör överväga gemensamma
riktlinjer för innehåll och omfattning av internkontrollplanerna för att
skapa bättre styrning mot fullmäktiges såväl finansiella som
verksamhetsinriktade mål.
Lekmannarevisorerna i Affärsverken Karlskrona AB, Utveckling i
Karlskrona AB samt Kruthusen företagsfastigheter AB har lämnat
synpunkter i respektive granskningsrapport.
Revisorernas uttalanden
Vi riktar anmärkning mot att Socialnämnden fortsatt visat ohörsamhet
till fullmäktiges uppsatta mål, såväl ekonomiska som
verksamhetsmässiga, trots revisorernas anmärkning i
revisionsberättelsen 2012.
Forts
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§ 112 forts
Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsnämnden,
Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och
fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
Anmärkningen grundas på att
• Nämnden inte varit tillräckligt aktiv med bakgrund i sitt
tilldelade ekonomiska ansvar och har inte vidtagit tillräckliga
åtgärder för att bryta den negativa kostnadsutvecklingen och
reducera årets negativa budgetavvikelse.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen,
2. att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen. Barn- och
ungdomsnämnden, Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och
fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden,
Överförmyndanämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
_____
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KS.2012.032.041

§ 113
Årsredovisning för år 2013 Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, § 74,
godkänt bokslutet för år 2013 och överlämnat det till kommunens
revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 24 april 2014 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2013 godkänns av fullmäktige då den
upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god
revisionssed.
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Sophia Ahlin (M),
Björn Gustavsson (MP), Gunilla Ekelöf (FP), Börje Dovstad (FP),
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall.
Patrik Hansson (S), Mats Lindbom (C), Sofia Bothorp (MP), Emma
Swahn Nilsson (M), Anna Ekström (FP), Jan-Olof Peterson (FP),
Niklas Platow (-), Chatarina Holmberg (S) och Peter Johansson (S)
yttrar sig.
Christopher Larsson (SD), Per Henriksson (sd), Göran Roos (SD),
Ove Uppgren (SD), Göte Henriksson (SD) och Alf Stålborg (SD)
deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2013.
________
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KS.2012.032.041

§ 114
Resultat reglering bokslut 2013 och överföring av
investeringsmedel.
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I samband med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Budgetberedningen har vid bokslutsberedningen fått en presentation
från samtliga nämnder och bolagsstyrelser innehållande bl.a.
redovisning av ekonomiskt resultat och måluppfyllelse. Nämnderna
har, i förekommande fall, redovisat sin syn på en eventuell
resultatreglering, och på en eventuell överföring av kvarvarande
investeringsmedel från föregående år.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:
• Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet
över till nästkommande år nämnd för nämnd.
• Överföring av överskott förutsätter att de
verksamhetsmässiga målen för prestation och kvalitet
m.m. är uppfyllda fullt ut.
• Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild
prövning, medges om det politiskt bedöms föreligga
synnerliga skäl.
• Förslag till resultatreglering bereds av
bokslutsberedningen och beslutas av
kommunfullmäktige.
En grundförutsättning för att en resultatöverföring ska kunna fungera
fullt ut är att kommunen årligen har ett sådan beräknat överskott så
möjligheten finns att kunna i anspråkta ett positivt resultat året efter.
Därutöver fordras att nämnderna har en budgetdisciplin samtidigt
som de finansiella posterna står sig, vilket möjliggör att kommunen
kan räkna med att kunna ianspråkta ett budgeterat resultat för
hantering av resultatreglering.
I årets redogörelse är det ingen av de nämnder som under 2013
redovisade ett positivt resultat har uppfyllt kriterierna för att kunna få
med sig resultatet till 2014.
Forts
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§ 114 forts
Resultat reglering bokslut 2013 och överföring av
investeringsmedel.
Samtidigt är situationen sådan att de nämnder som under 2013
bedrev sin verksamhet med underskott sannolikt redan sitter i en
sådan situation att de inte skulle kunna klara att återställa
föregående års resultat.
I den gällande budgeten för 2014 finns inte någon reserv
budgeterad för en eventuell resultatreglering vilket innebär att
regleringen får direkt påverkan på kommunens budgeterade
resultat för 2014. För 2014 uppgår det budgeterade resultatet
till + 2,7 mnkr.
Resultateffekten av dessa resultatregleringar blir således i enlighet
med upprättad tabell.
Sammanställningen baseras på de upprättade bokslutsunderlag som
nämnderna lämnat samt den genomförda bokslutsberedningen.
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering,
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat.
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige
som ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna på
stämman.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de förs över
enligt de av nämnderna redovisade förslagen med ett smärre
undantag om 0,296 mnkr. Förändringen av investeringsbudgeten för
år 2014 uppgår enligt förslaget till 102,983 mnkr.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men ej
slutförda investeringsprojekt och är helt enligt nämndernas egen
redovisning.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2013 om 32,7 mnkr till år 2014, vilket beslutats av Moderbolaget.
Nämnder och styrelsers eventuella framställningar i samband med
hantering av bokslut 2013 kan härmed anses vara besvarade till
fullo.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
155, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2013, samt

18 juni 2014

§ 114 forts
Resultat reglering bokslut 2013 och överföring av
investeringsmedel.
2. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
______
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KS.2011.127.045

§ 115
Finansrapport april 2014 Internbanken
I av Kommunfullmäktige fastställd finanspolicy framgår att
kommunstyrelsen ska tillhandahålla rapportering om
finansverksamheten i enlighet med de årligt fastställda anvisningarna
samt tre gånger om året till kommunfullmäktige avge en rapport med
en beskrivning av finansverksamheten och riskhanteringen i den
samlade verksamheten.
All extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner, likviditetshantering
och finansiella placeringar i den samlade verksamheten ska
samordnas. Samordning sker genom, den inom kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken. Målsättningar för
finansverksamheten inom den samlade verksamheten är att:
- säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital;
-inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto;
-inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster;
Upprättad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för
planering och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över
hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
166, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansiell rapport per 30 april 2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

18 juni 2014
AB Karlskronahem
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2014.99.736

§ 116
Hyresavtal Hammarbygården
Äldre-/omvårdnadsboendet Hammarbygården i Jämjö är i stort behov
av såväl en omfattande renovering som en angelägen ombyggnad.
På äldrenämndens uppdrag har tekniska förvaltningen tillsammans
med fastighetsägaren AB Karlskronahem tagit fram ett
planeringsunderlag för att genomföra och kostnadsberäkna dessa
åtgärder. Den totala kostnaden beräknas uppgå till ca 45 mnkr varav
själva ombyggnationen beräknas svara för ca 30 mnkr.
AB Karlskronahem har genom beslut av kommunfullmäktige 24 april
2014 beviljats utökat investeringsutrymme samt utökad låneram för
att finansiera ombyggnationen.
Äldrenämnden har i sin fastställda budget/plan för åren 2014-2016
reserverat ekonomiskt utrymme om 1,4 mnkr i ökade hyreskostnader
från år 2015 till följd av de föreslagna ombyggnadsåtgärderna.
Beloppet bygger på de indikativa nya hyresnivåer som hyresvärden
AB Karlskronahem har presenterat för nämnden.
Ett nytt hyresavtal med AB Karlskronahem gällande
Hammarbygården löpande över 15 år måste godkännas av
kommunfullmäktige innan det kan undertecknas och fastställas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
178, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska nämnden tillstånd att teckna ett nytt högst
femtonårigt hyresavtal med AB Karlskronahem rörande ett ombyggt
och renoverat Hammarbygården under förutsättning att den nya
hyresnivån ligger inom de ramar som äldrenämnden godkänner,
2. att den utökade årliga hyreskostnaden ska belasta äldrenämnden,
samt
3. att den utökade årliga hyreskostnaden skall inrymmas inom
äldrenämndens för år 2015 och framöver tilldelade årliga
budgetramar.
Forts
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§ 116 forts
Hyresavtal Hammarbygården
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen och att ärendet behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 september 2014. Anledningen är att en
fördjupad förprojektering av Hammarbygården visar att om- och
tillbyggnation bör ersättas av nybyggnation och det innebär att
investeringsramen behöver justeras.
Jan–Åke Nordin (M) och Peter Johansson (S) yrkar bifall till Börje
Dovstads återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
KS.2011.405.212
Ekonomiavdelningen
Länsstyrelsen Blekinge Län
Boverket
Kommunens anslagstavla
Akten
§ 117
Antagande av fördjupad översiktsplan för Skärgården
Skärgårdsstaden Karlskrona har unika förutsättningar med sitt
geografiska läge, natur- och kulturvärden och goda möjligheter att bo
och leva i en attraktiv miljö.
Förslaget till plan för skärgården präglas av tankarna i kommuns
översiktsplan antagen 2010, samt av Vision Karlskrona 2030.
Översiktsplanen fokuserar på förtätning och funktionsomvandling där
befintlig infrastruktur utnyttjas optimalt med respekt för natur- och
kulturvärden. Nya skärgårdssamhällen tillskapas i strategiska lägen
med utvecklade kommunikationer över vatten. För en hållbar
skärgårdsutveckling krävs en miljömässigt bra vatten- och
avloppsförsörjning, ett befolkningsunderlag som skapar
förutsättningar för offentlig och kommersiell service, bra
kommunikationer och möjligheter för näringar att utvecklas.
Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för skärgården har
arbetats fram tillsammans med allmänheten i bred medborgardialog
och ett stort antal möten under hela processens gång. Många
värdefulla synpunkter har inhämtats och utifrån dessa har förslaget
bearbetats. Förslaget är nu färdigarbetat, och färdigt att föreslås för
antagande.
De bärande idéerna för planen är en långsiktig hållbarhet, med fokus
på ökad befolkning och näringsutveckling i skärgården samtidigt som
befintliga natur- och kulturvärden bevaras och förstärks.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
179, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till fördjupning av översiktsplan för skärgården.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar att på sidan 45 under rubrik besöksnäring och
turism, att följande text skrivs in; För att dra nytta av hela
Blekinges unika skärgård, och göra upplevelserna för besökare
så bra som möjligt föreslås att en särskild led, ”arkipelagrutten”
genom hela skärgården, liksom att kommunövergripande
skärgårdstrafik etableras. Förslagsvis inom ramen för
Biosfärsarbetet,
Forts
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§ 117 forts
Antagande av fördjupad översiktsplan för Skärgården
samt att på sidan 194 under rubrik turism, att följande text
skrivs in; Därför föreslås att en särskild led, ”arkipelagrutten”
genom hela skärgården, liksom att kommunövergripande
skärgårdstrafik etableras.
Mats Lindbom (C), Patrik Hansson (S), Carl-Göran Svensson (M),
Börje Dovstad (FP), Billy Åkerström (KD) och Camilla Brunsberg (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt bifall till Sofia
Bothorps tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta förslaget till fördjupning av översiktsplan för skärgården,
samt
2. att på sidan 45 under rubrik besöksnäring och turism, att följande
text skrivs in; För att dra nytta av hela Blekinges unika skärgård, och
göra upplevelserna för besökare så bra som möjligt föreslås att en
särskild led, ”arkipelagrutten” genom hela skärgården, liksom att
kommunövergripande skärgårdstrafik etableras. Förslagsvis inom
ramen för Biosfärsarbetet, samt att på sidan 194 under rubrik turism,
att följande text skrivs in; Därför föreslås att en särskild led,
”arkipelagrutten” genom hela skärgården, liksom att
kommunövergripande skärgårdstrafik etableras.
___
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Ekonomiavdelningen
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Boverket
Kommunens anslagstavla
Akten
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KS.2012.182.424

§ 118
Antagande av VA-plan för Karlskrona kommun.
På uppdrag av tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden
har tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt
arbetat fram ett förslag till VA-plan för Karlskrona kommun.
Styrgrupp för arbetet har varit presidierna i respektive nämnd.
Planen har i två omgångar varit på remiss till myndigheter,
organisationer och enskilda. Remisserna har samordnats med
arbetet med Fördjupning av översiktsplanen för Skärgården. De
synpunkter som inkommit ger vid hand att arbetet mottagits över
förväntan positivt. Den senaste remissrundan har medfört värdefulla
synpunkter. Dock har de inte medfört någon påverkan på planens
utformning, då de istället bör hanteras i annan ordning.
Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har vid
sammanträden den 22 april 2014,
§ 47 respektive den 10 april 2014, § 93 lämnat yttrande och hemställt
att kommunfullmäktige antar VA-plan för Karlskrona kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
180, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta VA-plan för Karlskrona kommun.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att berörda nämnder/förvaltningar som tagit fram VA-planen får
i uppdrag att återkomma med förslag på alternativa VA-lösningar där
närsalter återförs in i kretsloppet.
Gunilla Ekelöf (FP), Sofia Bothorp (MP), Stefan Lundin (FP), JanAnders Lindfors (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag samt
yrkar avslag på Mats Lindboms tilläggsyrkande.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och på Mats Lindboms tilläggsyrkande.
Forts
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§ 118 forts
Antagande av VA-plan för Karlskrona kommun.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Mats Lindboms tilläggsyrkande mot
Gunilla Ekelöfs m fl avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Mats Lindboms
tilläggsyrkande.
Reservation
Mats Lindbom (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta VA-plan för Karlskrona kommun.
___
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KS.2014.209.293

§ 119
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av handikappförvaltningen
att projektera och uppföra en ny gruppbostad (LSS-boende) med åtta
lägenheter i Mölletorp. Handikappförvaltningens behov bedöms som
”akut” samtidigt som redan beviljat bygglov gäller till och med augusti
månad 2015.
Tekniska nämnden hemställer nu om en utökad investeringsram för
Fastighetsverksamheten för åren 2014/2015 med sammanlagt 19
miljoner kronor för byggnationen av detta nya gruppboende inom
LSS-verksamheten. Nämnden begär samtidigt också projekteringsoch investeringstillstånd för den föreslagna investeringen.
Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter avseende
behovet av nya gruppbostäder inom LSS-verksamheten. Denna
fråga har redan aktualiserats och delvis beaktats i tidigare och nu
gällande budgetar och planer.
Förslaget om att utöka det befintliga investeringsutrymmet för att
genomföra projektet är emellertid inte i linje med gällande budget.
Redan de i budget och plan 2013 – 2015 (2017) fastställda
investeringsramarna exkluderade medel för att bygga nya LSSbostäder. Enligt den angivna inriktningen skulle dessa i stället
komma till stånd genom anlitande av externa byggherrar, ett
förhållande som är alltjämt rådande, Ett skäl till detta var bl.a. att det
handlar om boenden, där hyresgästerna kommer att ha egna
hyreskontrakt. Som aktuella projekt angavs vid denna tidpunkt såväl
Västra Gärde som just Mölletorp. Sedan dess har Mölletorps
genomförande blivit något senarelagt.
Enligt kommunledningsförvaltningens bedömning gäller fortfarande
samma förutsättningar d.v.s. – det finns inget utrymme inom
befintliga investerings– och upplåningsramar att även inrymma och
prioritera detta nya gruppboende.
Forts
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§ 119 forts
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp.
En byggnation i egen regi kräver ett utökat investeringsutrymme och
sannolikt även en utökad låneram, vilket är något som
kommunledningsförvaltningen inte ställer sig positivt till.
Gruppboendet måste således enligt kommunledningsförvaltningen
byggas enligt inriktningen i gällande budget, d.v.s. en byggnation via
en extern byggherre och med åtföljande i normalfallet 15-årigt
hyresavtal med kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
181, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att avslå tekniska nämndens framställan om en utökning av
investeringsramarna åren 2014 och 2015 med sammanlagt 19
miljoner kronor för byggnation av ett nytt gruppboende åt
handikappnämnden i Mölletorp,
2. att byggnationen i stället ska ske i extern regi enligt inriktningen i
nu gällande budget och plan för åren 2014 – 2016, samt
3. att till följd av projektet tillkommande hyreskostnader ska
inrymmas inom handikappnämndens tilldelade budgetramar för år
2015 och framöver.
Yrkande
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar att attsats 1 och 2 ändras till följande
att bifalla tekniska nämndens framställan om en utökning av
investeringsramarna åren 2014 och 2015 med sammanlagt 19
miljoner kronor för byggnation av ett nytt gruppboende åt
handikappnämnden i Mölletorp, samt att byggnationen ska ske i
egen regi samt att nödvändiga prioriteringar ska göras inom fastställd
investeringsram 2014-2016.
Anna Ekström (FP) och Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Gunilla Ekelöf (FP), Ulf Hansson (V), Jörgen Johansson (C),
Christopher Larsson (SD), Åke Håkansson (S), Lars Hildingsson (S),
Nicklas Platow (-) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på Jan-Anders
Lindfors ändringsyrkande på attsats 1 och 2.
Camilla Brunsberg (M) och Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 119 forts
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på
attsats 1 och 2 mot Jan-Anders Lindfors ändringsyrkande på attsats
1 och 2 och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Jan-Anders
Lindfors ändringsyrkande på attsats 1 och 2.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla tekniska nämndens framställan om en utökning av
investeringsramarna åren 2014 och 2015 med sammanlagt 19
miljoner kronor för byggnation av ett nytt gruppboende åt
handikappnämnden i Mölletorp,
2. att byggnationen ska ske i egen regi samt att nödvändiga
prioriteringar ska göras inom fastställd investeringsram 2014-2016,
samt
3. att till följd av projektet tillkommande hyreskostnader ska
inrymmas inom handikappnämndens tilldelade budgetramar för år
2015 och framöver.
___
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KS.2013.227.007

§ 120
Revisionens begäran om medel för granskningsprojekt inom
kommunkoncernens bolag.
Tjänsteförrättande ordförande för kommunrevisionen har i skrivelse
den 22 april 2013 hemställt att Kommunfullmäktiges presidium
omgående inför ägardirektiven för kommunkoncernens bolag att
bolag som blir föremål för kommunrevisionens granskning bekostar
densamma.
Enligt vad som framkommit vid förfrågan i det så kallade 3KHVnätverket (Kristianstad, Kalmar, Halmstad och Växjö) har ingen av
de övriga kommunerna i nätverket någon sådan skrivning i
ägardirektiven som nu föreslås av revisorerna.
Kommunrevisionen har för sin verksamhet en budgetram tilldelad av
fullmäktige att hålla sig till. Om revisorerna önskar vidga sin
granskning avseende bolagen på sådant sätt att tilldelade medel
inte förslår, måste revisorerna i samband med kommunens
budgetarbete begära utökade resurser, vilket i så fall prövas i den
ordinarie budgetprocessen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
182, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå revisorernas framställan att i ägardirektiven för
kommunkoncernens bolag införa att bolag som blir föremål för
granskning bekostar densamma.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2010.302.532

§ 121
Medel för säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan
I samband med att Verköbanan har tagits i bruk har operatören
Green Cargo anmärkt på säkerheten vid ett antal plankorsningar.
Green Cargo önskar en högre säkerhet vid Ringövägen,
Ängholmsvägen samt vid Verköskolan. Som skäl för detta anges
främst riskerna för tredje person. Green Cargos utlåtande är baserat
på att högsta tillåtna hastighet är 10 km/h mellan södra Ringö och
Verkö terminalområde.
Verköbanan uppfyller Trafikverkets och Transportstyrelsens samtliga
krav vad avser utformning av säkerhet och banan är i sin helhet
godkänd av Transportstyrelsen.
Efter studier på plats anser Tekniska nämnden att inkomna
anmärkningar är relevanta särskilt med tanke på att många barn rör
sig i området kombinerat med de långa bromssträckor som godståg
har. Tekniska nämnden beslutade därför om att ansöka om
investeringsmedel om 5 000 000 kronor för att förse följande
korsningar med bomanläggning; Ringövägen, Ängholmsvägen, Norra
Backen, Södra Backen/Verköskolan samt för att förse
gångöverfarterna vid Norra Ringö och Stationsvägen med ljud-och
ljussignaler.
Som nämns i Tekniska nämndens beslut uppfyller Verköbanan
Trafikverkets och Transportstyrelsen krav på en järnväg och är i
vederbörlig ordning godkänd. Operatören Green Cargo har dock
krävt en högre säkerhet om de ska trafikera banan. Denna högre
säkerhet är i dagsläget löst med flaggvakter som kommunen hyr in
från ett vaktbolag till en kostnad om ca 2 000 kr/dag. Kostnaden för
dessa ryms enligt uppgift inom tekniska nämndens nettoram.
Stena Line räknar med ett tåg/dag fem dagar i veckan fr.o.m. augusti
2014, vilket innebär en kostnad för flaggvakter på 40 000 kr/månad.
På sikt krävs en högre säkerhet genom ytterligare bomanläggningar
och dessutom signaler vid gångöverfarterna. Genom detta ökar
flexibiliteten samtidigt som det blir möjligt med en högre hastighet på
banan. Vid en utökad trafik t.ex. två tåg/dag riskerar kommunens
kostnader att öka vid användandet av flaggvakter, vilket inte är fallet
med bomanläggningar.
Forts
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§ 121 forts
Medel för säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan.
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att bomanläggningarna ska
kunna vara på plats i december månad 2014 vid ett beslut i
Kommunfullmäktige juni månad. Om ärendet måste hänskjutas till
budgetberedningen innebär det att investeringen kan vara genomförd
tidigast i maj 2015.
Föreslagna åtgärder finns inte med i den nu gällande
investeringsplanen för åren 2014 – 2018. Gällande investeringsplan
har redan överskridits till följd av fördyringar och andra tillkommande
projekt, varför kommunledningsförvaltningen egentligen anser att alla
nya projekt i princip ska hänskjutas till kommande budgetberedning
för åren 2015 – 2019, så att en ny samtidig och övergripande
prövning och prioritering kan göras.
Kommunledningsförvaltningens kan inte göra någon annan
bedömning än att säkerhetsåtgärderna är nödvändiga. En
senareläggning av genomförandet leder till ytterligare driftkostnader
och kan samtidigt ha en negativ inverkan på möjligheterna att utöka
trafiken. Förvaltningens bedömning är således att
investeringsutrymmet för tekniska nämnden ska utökas innevarande
år.
I beredningen av detta ärende har kommunledningsförvaltningens
avdelning för analys och tillväxt medverkat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
183, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka tekniska nämndens investeringsanslag för
gata/trafikverksamheten med 5 000 000 kronor för genomförande av
säkerhetshöjande åtgärder vid Ringövägen, Ängholmsvägen, Norra
Backen, Södra backen/ Verköskolan och gångöverfarterna vid Norra
Ringö och Stationsvägen,
2. att investeringsutgiften finansieras inom av kommunfullmäktige
beslutad låneram för år 2014, samt
3. att tillkommande kostnader för investeringen ska rymmas inom
tekniska nämndens gällande driftbudgetramar, samt
4. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att titta på den totala
bullersituationen på Verkö och ta fram en kalkyl på möjliga
bullerreduceringsåtgärder med hänsyn till boende och skola/förskola.
Forts

18 juni 2014

41

§ 121 forts
Medel för säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan.
Mats Lindbom (C) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.37.406

§ 122
Taxor för kommunalförbundet Östra Blekinge
Ronnie Nilsson (-) anmäler jäv.
I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen den 12 december
2013 slår domstolen fast att ett kommunalförbunds taxor och avgifter
som utgör föreskrifter i den mening som avses i regeringsformen ska
beslutas av de ingående medlemskommunerna och inte av
kommunalförbundet.
Respektive kommunfullmäktige har tidigare beslutat om taxor och
avgifter för år 2014.
Jämlikt Räddningstjänstens avtal med Skorstensfejarmästarna
revideras taxorna årligen med av centrala parterna publicerat
sotningsindex
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
184, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att justera taxor och avgifter för rengöring och brandskyddskontroll
enligt kommunförbundet Östra Blekinges förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.173.041

§ 123
Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2014, § 70, att återemittera
redovisningen av månadsuppföljningen efter februari månad. Motivet
till fullmäktiges återremiss var att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
göra en djupare analys av de nämnder som visar negativt resultat
under februari månad.
Kommunfullmäktige fattade beslutet om återremiss i slutet av april.
Kort därefter påbörjades arbetet med att upprätta delårsrapport
baserat på första tertialet. Det är därmed naturligt att den fördjupade
analysen av utfallet efter två månader också påverkas av ny
information från delårsrapporten.
Handikappnämnden
Handikappnämnden har vid olika tillfällen påpekat att verksamheten
inte ryms inom an-visade ekonomiska ramar. Handikappförvaltningen
har vidtagit sådana åtgärder som är möjliga att genomföra utan att de
mer lagmässiga kraven på verksamheten kan ifrågasättas. Det finns
inget som tyder på annat än att verksamheten är ställd under hårda
ekonomiska restriktioner från förvaltningsledningen.
Handikappnämnden behandlade sin februarirapport vid
sammanträde 10 april. Nämnden beslutade då att uppdra åt sin
förvaltning att utreda ”…vilka konsekvenser en sänkning av
resurstilldelningen kommer ge på den kvalitet som ska levereras
enligt LSS och SOL för att nå ett utfall i balans för helår och att
återredovisa detta på nämndens sammanträde den 19 juni 2014”.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att de negativa
avvikelser som rapporteras såväl i februari som i april är av mera av
strukturell art – uppdragets omfattning och den resurs som finns att
disponera möter inte varandra. Förvaltningens uppfattning är att
kommunstyrelsen ska invänta nämndens bedömning av den begärda
utredningen för att därefter inleda aktiva diskussioner med nämndens
ledning. Siktet för sådana överläggningar måste vara inställt på hur
styrelsen och nämnden gemensamt ska se på verksamhetens behov
av resurser framöver.
Forts
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§ 123 forts
Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter
Socialnämnden
Den tragiska händelsen under Valborgsmässohelgen gör att
socialnämnden och socialförvaltningen intensivt arbetar med
nämndens uppdrag och förvaltningens förutsättningar. Det finns mot
den bakgrunden inte någon anledning för
kommunledningsförvaltningen att göra några särskilda analyser i det
här skedet.
Äldrenämnden
Äldrenämnden erhöll en utökad budgetram för 2014. Tillskottet
uppgick till 18,5 mnkr jämfört med den tidigare planen. Under 2013
erhöll nämnden 12 mnkr som tillfällig ram-förstärkning, vilket kom att
påverka avvikelsen mot budget.
Nämndens kostnadsläge utvecklades på ett tydligt sätt negativt
under 2012 och under inledningen av 2013. Nedanstående diagram
visar verksamhetens nettokostnadsutveckling under åren 2012 och
2013 redovisat som rullande årsvärde.
I den kostnadsökning som budgetkurvan återger ingår övertagandet
av hemsjukvården. Utfallskurvan visar att kostnadsutvecklingen totalt
sett är brantare än vad som tillskottet för hemsjukvården
budgetmässigt skulle motivera. Det tillskott om 12 mnkr som
nämnden fick under 2013 medverkade till budgetkurvan gjorde att
tydligt hopp oktober – december.
Under inledningen av 2014 kan ett tydligt trendbrott i
kostnadsutvecklingen noteras. Den utplaning av kostnadsökningen
som sker torde vara effekten av de åtgärder som politiskt respektive
förvaltningsmässigt har vidtagits under 2013 och inledningen av
2014.
Den ganska kraftiga avvikelsen mellan verkliga och budgeterade
kostnader uppkom under ett snabbt tidsskede. Att vända
utvecklingen torde ta något längre tid, och kommunledningsförvaltningen kan hysa visst tvivel om att kostnadsläget fullt
ut kan anpassas till gällande budgetram under innevarande år.
Kommunledningsförvaltningen anser att all kraft måste vara riktad
mot att vända kostnadsutvecklingen och mindre mot att söka åtgärda
avvikelsen mot budget genom att tillföra ökade ekonomiska resurser.
Äldrenämnden har beslutat om förändringar i verksamheten och om
förändringar i sättet att hantera vikarieresurser.
Forts
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§ 123 forts
Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter.
Med ledning av de åtgärder som nu vidtas inom nämnden anser inte
Kommunledningsförvaltningen att det finns skäl för kommunstyrelsen
att rikta ytterligare krav mot nämnden på åtgärder. Viktigare torde
vara att nämnden och förvaltningen ges möjlighet att med kraft styra
och genomföra de förändringar som nu finns beslutade så att
förväntade effekter på kostnadsutvecklingen kan uppnås på årsbasis.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
184 beslutat för egen del
att bifoga av Kommunledningsförvaltningen upprättad PM till ärendet
gällande Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
185, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att i övrigt kvarstå vid sitt beslut under § 105, att-satserna 1 - 3
avseende förslaget till kommunfullmäktiges beslut, nämligen
- att godkänna redovisade prognostiserade underskott 2014 för
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden
- att avvakta med bedömningen av behov av resultatpåverkande
åtgärder till delårsrapporten per april månad, samt
- att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 28 februari
2014.
Yrkande
Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M) yttrar sig.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nicklas Platow (-) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att ombudgetera resurser till barn- och ungdomsnämnden
om 6 Mkr, Handikappnämnden 1 Mkr och äldrenämnden 1 Mkr.
Ordförande påtalar att Nicklas Platows yrkande ej är berett och kan
därför inte behandlas vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.173.041

§ 124
Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Den fastställda budgeten innehåller mål som kommunens
verksamheter och de kommunala bolagen har att förhålla sig till.
Fullmäktiges samlade beslut om budget innehöll ett uppdrag till
kommunstyrelsen att fastställa ansvars- och uppgiftsfördelning
avseende det fortsatta arbetet med de fastställda målen för
Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade i mars hur nämnder och bolagsstyrelser
har att förhålla sig till varje enskilt mål. Det faktum att styrelsen
fattade beslutet i mars innebar att nämnder/styrelser redan hade
fastställt sina internbudgetar för 2014. Normalt sett bör en logisk
kedja innebära att fullmäktiges beslutar om mål, kommunstyrelsen
ger ut förtydligande och/eller kompletterande anvisningar till nämnder
och bolag varefter dessa hanterar mål m.m. i sina årsbudgetar. På
grund av att beslutet om budget flyttades till november blev det inte
möjligt att den här gången följa en sådan logik.
Inför delårsrapporten har förvaltningar/nämnder och bolag fått
instruktionen att rapportera aktiviteter som bidrar till att mål nås,
alternativ förverkligas. Samtliga nämnder och bolag har i olika
omfattning redovisat vilka aktiviteter som är genomförda, pågående
eller som kommer att genomföras.
Den uppföljning som nu sker syftar inte till att mäta, eller rapportera,
grad av måluppfyllelse. Strukturen i måldokumentet medger inte
någon sådan analys eller periodisk avstämning för vare sig
kommunen som helhet eller för enskild nämnd/bolag. Det kan bara
ske i samband med årsbokslutet eftersom flertalet av de indikatorer
som ligger till grund för en sådan analys endast mäts per år.
Det sätt som fullmäktige valt att formulera och hantera mål på
innebär att kommunens verksamheter och bolag kan sägas befinna
sig i ett lärande skede.
Forts
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§ 124 forts
Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Det är inte alltid enkelt att översätta ett för en enskild verksamhet
kanske abstrakt mål i konkreta aktiviteter som i den vardagliga
verksamheten kan antas medverka i måluppfyllelsen.
Det framgår också av de inrapporterade uppgifterna, som av
naturliga skäl är av skiftande karaktär. Trots det anser
kommunledningsförvaltningen att det som nu rapporteras måste
anses som en framgång i strävan mot att budget, efterföljande
uppföljningar och så småningom bokslutet ges en jämnare balans
mellan mål och medel.
Tiden från det att nämnderna och bolagen ska vara färdiga med sina
rapporter till det att kommunledningsförvaltningen ska presentera en
sammanställd bild över såväl mål som ekonomi uppgår till endast
några dagar. Tidsfaktorn kombinerat med ett omfattande material
innebär att det är mer eller mindre praktiskt omöjligt för
kommunledningsförvaltningen att kunna ha en dialog med såväl
kommunstyrelsen som förvaltningarna/bolag om vad och innebörden
av det som rapporteras. För det mer analytiskt inriktade arbetet,
vilket också ska ses i lärandets perspektiv, måste utrymme ges till
efter den formella avrapporteringen till kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningen vill framhålla att det är rimligt att det
finns en koppling mellan den gällande budgeten och de aktiviteter
som beskrivs av en enskild nämnd. Aktiviteter som i och för sig
kanske är önskvärda men som med stor sannolikhet, på gränsen till
visshet, inte ryms inom den gällande budget bör således inte
rapporteras. Sådana bedömningar bör snarare hanteras som
ambitioner och av en nämnd tas upp till behandling i en kommande
budgetberedning. Det förhållandet har i och för sig inte direkt
framgått av anvisningarna för hur mål och aktiviteter ska hanteras,
även om det mer implicit borde kunna tolkas ut att det ska finnas ett
samband mellan fastställd budget/mål och planerad aktivitet.
Kommunledningsförvaltningen har i den nu redovisade
sammanställningen inte redigerat, refuserat eller censurerat i det
inlämnade materialet. Kommunledningsförvaltningen måste därför
påpeka att det i den gällande budgeten saknas grund för två av de av
idrotts- och fritidsnämnden redovisade aktiviteterna inom ramen för
Attraktiv livsmiljö, att säkerställa ”…ytterligare en aktivitetshall…”,
samt ”Ny simhall med 50 m bassäng”.
Forts

18 juni 2014

48

§ 124 forts
Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Arbetet med mål ska kompletteras med utformandet av övergripande
strategier. Bakgrunden till och inledningen av arbetet med
övergripande strategier har rapporterats till kommunstyrelsens
budgetberedning i maj månad.
Arbetet med strategier är en uppgift som åvilar kommunstyrelsen och
kommunledningsförvaltningen. Framtagna strategier ska vara länken
mellan fullmäktiges mål och verksamheternas aktiviteter. Mot
bakgrund av att fullmäktige fastställde årets budget i november 2013
kom ”strategifrågorna” inte
att hanteras i en sådan logisk ordning den här gången. Dock pågår
ett arbete inom kommunens tjänstemannaledning som syftar till att
ge förslag till strategier inom respektive mål-område. Det arbetet ska
slutföras under senare delen av 2014.
I bilagan till delårsrapporten redovisas för varje mål de aktiviteter
som nämnd/bolag rap-porterat in. Det är ett omfattande material,
men såväl omfattningen som innehållet återspeglar tillsammans det
faktum att nämnder/bolag med full intensitet medverkar i målarbetet.
Uppdrag och prioriteringar som kvarstår från budget 2013
Kommunfullmäktiges budget för 2013 innehöll ett stort antal mål,
uppdrag respektive prioriteringar. Av fullmäktiges beslut om budget
2014 framgår att samtliga mål från budget 2013 har upphört att gälla
i och med att nya mål fastställts. Däremot har inte vare sig
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige tagit ställning till de
uppdrag respektive prioriteringar som framgick av budget 2013.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en genomgång av samtliga
sådana uppdrag och prioriteringar. Även kommunens ledningsgrupp
har varit delaktig i den genomgången. Förvaltningen föreslår nu att
uppdrag och prioriteringar från budget 2013 hanteras i en-lighet med
vad som framgår av bilaga 6 till denna delårsrapport. Av totalt 94
stycken olika uppdrag/prioriteringar förslår förvaltningen att 21 ska
kvarstå under det gällande budgetåret och att 73 stycken därmed
avslutas.
Ekonomiskt utfall
Prognosen för den kommunala verksamheten pekar mot ett negativt
resultat om 5,7 mnkr. För den samlade verksamheten är resultatet
också negativt, - 18,8 mnkr. Nivåmässigt är det i paritet med
prognosen efter februari månad.
Forts
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Återbetalning av de s.k. AFA-pengarna
Kommunens budget upptar en förväntad intäkt kopplat till
återbetalningen av de s.k. AFA-pengarna. Återbetalningen avser
inbetalda avgifter under 2004. Budgeten uppgår till 24 mnkr. Under
vintern och våren har det funnits tydliga signaler om att något beslut
om återbetalning sannolikt inte skulle komma under året. Forts.
De senaste dagarna har emellertid nya besked kommit, och nu kan
beslut under innevarande år förväntas. Det innebär att prognosen
bygger på en intäkt om 24 mnkr.
Socialnämnden
Socialnämnden anger att verksamheten inte kan bedrivas inom
anvisade ramar. Socialnämnden har beslutat
• Att det inte är möjligt för nämnden att nå en budget i balans,
• att anmäla till kommunfullmäktige att nämnden inte kan fullfölja sitt
uppdrag
• att till kommunfullmäktige hemställa om att medge nämnden
täckning för underskottet
• att till kommunfullmäktige hemställa om tillskott till budgeten för att
klara av ökat personalbehov inom barn- och ungdomsvården
Före den tragiska händelsen under Valborgsmässohelgen uppgick
nämndens prognos till minus 19 mnkr i förhållande till budget. Som
en följd av den händelsen har socialförvaltningen gjort beräkningar
som indikerar att kostnaderna för särskilda insatser under detta år
kommer att uppgå till ca 3,6 mnkr. Sammantaget innebär det att
socialnämndens negativa avvikelse mot budget kommer att uppgå till
-22,6 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen kan inte göra någon annan
bedömning än att nämnden måste medges att avvika negativt mot
budget med totalt 22,6 mnkr. Hur nämndens resursbild ska se ut
framöver är en fråga som måste hanteras i höst när
budgetberedningen återupptas.
Barn- och ungdomsnämnden
Nämnden redovisar i denna rapport en beräknad negativ avvikelse
mot budget med 6 mnkr, vilket med samma belopp är en försämring
jämfört med februariprognosen.
Forts
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Nämnden redovisar att samtliga budgetansvariga chefer har lämnat
negativa prognoser vilket gör att nämndens beräknade avvikelse
ligger i ett spann mellan 4 – 10 mnkr. Nämndens bedömning är att
vidtagna, eller planerade, åtgärder kommer ge effekt men inte i
tillräcklig grad för att helt undanröja en negativ avvikelse.
Kommunledningsförvaltningen anser att nämnden måste säkerställa
åtgärder som ger som effekt att negativ avvikelse mot budget helt
undviks.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att barn- och
ungdomsnämnden ges i uppdrag att senast i den andra tertialrapporten redovisa sådana åtgärder. Intill dess att så sker kvarstår
den av nämnden rapporterade negativa avvikelsen i
prognoshanteringen. Det ska inte uppfattas som en acceptans för
motsvarande avvikelse vid årets slut.
Handikappnämnden
Handikappnämnden fortsätter också att redovisa negativ avvikelse
mot budget. Jämfört med den efter februari månad redovisade
prognosen ökar nu avvikelsen från - 2,5 till - 3,5 mnkr.
Nämnden redovisar ett antal faktorer som påverkar kostnadsläget –
ökad volym inom boendestöd, köp av hemtjänst samt
korttidsverksamhet för barn och unga. De åtgärder som är vidtagna
bedöms inte fullt ut komma att vara tillräckliga för att undvika en
negativ avvikelse.
Omfattning av verksamheten inom handikappnämnden har under en
rad av år kontinuerligt ökat. Nämnden har också kontinuerligt fått
utökade ramar men ramtillskotten har nivåmässigt i princip förbrukats
ett år i förväg. I bedömningen av nämndens ekonomiska utfall för
enskilt verksamhetsår måste vägas in att ersättningsnivån inom LSSutjämningen också ökar, om än med ett par års eftersläpning. För
2014 uppgick ökningen jämfört med föregående år till 21 mnkr. För
2015 kan också en betydande ökning i utjämningssystemet
förutspås, om än inte i samma storlek som i år.
Handikappnämndens behov av ytterligare resurser måste återigen
prövas i budgetberedningen. Kommunledningsförvaltningen
uppfattning är att nämnden ges ett medgivande att överskrida
tilldelad ekonomisk ram för 2014. Ett sådant medgivande bör dock
stanna på nivån 2,5 mnkr, vilket var den nivå som föreslogs i
rapporten efter februari månad.
Forts
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Det innebär att nämnden, trots redan vidtagna åtgärder, måste
genomföra ytterligare åtgärder motsvarande 1,0 mnkr under resten
av 2014.
Äldrenämnden
Äldrenämndens redovisar negativ avvikelse mot budget som uppgår
till -2,9 mnkr, vilket jämfört med föregående prognos skulle vara en
förbättring med 2,5 mnkr. Nämnden har under våren, ÄN § 24-2014,
lämnat in en begäran om att få den ekonomiska ramen utökad med
1,4 mnkr med hänvisning till att finansiering kan ske från reserven för
välfärd och utveckling. I tertialrapporten har nämnden på eget bevåg
också räknat upp sin ekonomiska ram med ett sådant tillskott. Forts
Kommunledningsförvaltningens förslag är att avslå nämndens
begäran då några sådana reserver som hänvisas till inte finns att
tillgå. Kommunledningsförvaltningens uppfattning bygger på att
kommunstyrelsens beslut att reserverna för
Östersjöhallen/Pottholmen respektive Utveckling och Välfärd
sammantaget ska redovisa överskott om 5 mnkr kvarstår.
Nämndens prognostiserade negativa avvikelse mot budget skulle
därmed i realiteten uppgå till -4,3 mnkr vilket är en något liten
förbättring jämfört med föregående prognos. Nämnden fortsätter att
genomföra åtgärder enligt tidigare planering, men där åtgärderna inte
ger full effekt innevarande år. På årsbasis har nämnden tidigare
aviserat att effekten blir att verksamheten ryms inom anvisade ramar.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att äldrenämnden medges
att överskrida tilldelad ekonomisk ram med 4,3 mnkr.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett underskott om 1,1 mnkr
som i sin helhet är att hänföra till återtagna fakturor från 2013.
Nämnden har enbart konstaterat att underskott kan förmodas
uppkomma och att detta inte kan hanteras inom ramen för årets
budget. Det framgår således inte om nämnden, alternativt
samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetat fram förslag till åtgärder som
minskar nettokostnaden men som sedermera förkastats eller inte.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att nämnden ges i uppdrag
att redovisa tänkbara åtgärder som motverkar negativ avvikelse mot
budget, antingen helt eller delvist.
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Miljö- och byggnadsnämnden har i sin internbudget lämnat
framställan om att få utökad ram med anledning av arbetet med
fördjupad översiktsplan för Bastasjö. Framställan avser 0,35 mnkr
under 2014 och 0,7 mnkr årligen under åren 2015-2016. I
kommunledningsförvaltningens underlag för beräkning av hur
kommunstyrelsens reserver utvecklar sig har den begärda
ramutökningen för 2014 beaktats. Kommunledningsförvaltningen
föreslår därför att nämndens ram utökas för 2014. Den begärda
utökningen för åren 2015 och 2016 föreslår
kommunledningsförvaltningen bli hänskjuten till budgetberedningen.
Sammanfattande bedömning av den ekonomiska utvecklingen
Kommunens prognos över nämndernas utveckling och kommunens
sammantagna resultat pekar mot ett negativt sådant med 5,7 mnkr.
Inom den finansiella sidan, inklusive skatter och statsbidrag,
förväntas en positiv avvikelse mot budget uppkomma med 28 mnkr.
Det balanserar med knappt tre fjärdedelar den negativa avvikelsen
om 37 mnkr inom verksamheten.
Den positiva avvikelsen mot budget inom den finansiella sidan
bygger på att pris- och löneökningsreserven ger en positiv avvikelse
om minst 5 mnkr, att det inom övriga reser-ver redovisas en positiv
avvikelse om 5 mnkr, att utdelningar från kommunala bolag sker
enligt budgeterade nivåer samt att hela återbetalningen från
Kommuninvest resultatförs. Det sistnämnda är i linje med hur
återbetalningarna för både 2012 och 2013 har hanterats
redovisningsmässigt.
Det negativa resultatet för 2014 är på en sådan nivå att
kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det i det här
läget inte finns skäl att igångsätta några särskilda
kostnadsminskande aktiviteter. Underskottet inom verksamheten är i
och för sig sammantaget betydande, eller drygt en procent av skatter
och statsbidrag. Över tid ger det anledning att hysa en viss
”ekonomisk oro” då det inom i vart fall socialnämndens
ansvarsområde sannolikt inte går att bortse från att ramarna kan
behöva justeras.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås få i uppdrag att helt arbeta bort
sitt underskott, handikappnämnden medges underskott som är 1
mnkr lägre än vad som nu prognostiseras och miljö- och
byggnadsnämnden förutsätts redovisa åtgärder som helt eller delvist
undanröjer konsekvenserna av de återtagna fakturerade
miljöavgifterna. Dessa tre uppdrag, om de blir framgångsrika,
balanserar därmed det nu prognostiserade totala negativa resultatet.
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Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
186 för egen del beslutat
1. att utöka miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska ram ed 0,35
mnkr 2014 för framtagande av fördjupad översiktsplan för Bastasjö
2. att finansiera utökningen enligt att-sats 1 genom att i anspråkta
0,35 mnkr ur kommunstyrelsens reserv för utveckling och välfärd
3. att behovet av resurser 2015 och 2016 för framtagandet av
fördjupad översikts-plan för Bastasjö hänskjuts till
budgetberedningen, samt
4. att för sin del godkänna och överlämna delårsrapport per 30 april
till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
186, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att vidta, och senast i
samband med rapporten efter andra tertialet, redovisa åtgärder som
undanröjer nu prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 6
mnkr,
2. att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för socialnämnden med totalt 22,6 mnkr,
3. att uppdra till handikappnämnden att vidta åtgärder som
nedbringar nu prognostiserat nettokostnadsläge med 1,0 mnkr,
4.att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för handikappnämnden med totalt 2,5 mnkr,
5. att avslå äldrenämndens begäran, ÄN § 24-2014, om utökad
budgetram med 1,4 mnkr,
6. att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för äldrenämnden med totalt 4,3 mnkr,
7. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att senast i samband
med rapporten efter andra tertialet 2014 redovisa åtgärder som
motverkar negativ avvikelse mot budget,
8. att notera i bilaga 5 redovisade aktiviteter kopplade till mål i
budget 2014,
9. att hantera från budget 2013 kvarstående uppdrag och
prioriteringar i enlighet med förslag i bilaga 6 till delårsrapporten,
samt
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10. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 30 april 2014.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att uppdra till kommundirektören och
ekonomichefen att göra en fördjupad analys av kommunens negativa
resultat samt att, i samband med budgetuppföljningen i augusti 2014,
föreslå besparingar/intäktsförstärkningar för att uppnå minst ett
nollresultat.
Christopher Larsson (SD) yrkar avslag på attsats 1, 3 och 5.
Jan-Olof Peterson (FP) yttrar sig.
Nicklas Platow (-) yrkar att attsats 1 ändras till att uppdra till
kommunstyrelsen att komma med förslag till att tillföra/omprioritera
resurser till Barn- och ungdomsnämnden om 6 Mkr.
Fredrik Wallin (S), Börje Dovstad (FP) och Camilla Brunsberg (M)
yrkar bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christopher Larsson
avslagsyrkande mot Nicklas Platows ändingsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Nicklas Platows ändringsyrkande.
Därefter så ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Nicklas Platows ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Nicklas
Platows förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 54 ja-röster mot 6 nej-röster och 5
avstår och 10 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter så beslutar kommunfullmäktige enligt Patrik Hanssons
tilläggsyrkande.
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Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att vidta, och senast i
samband med rapporten efter andra tertialet, redovisa åtgärder som
undanröjer nu prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 6
mnkr,
2. att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för socialnämnden med totalt 22,6 mnkr,
3. att uppdra till handikappnämnden att vidta åtgärder som
nedbringar nu prognostiserat nettokostnadsläge med 1,0 mnkr,
4.att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för handikappnämnden med totalt 2,5 mnkr,
5. att avslå äldrenämndens begäran, ÄN § 24-2014, om utökad
budgetram med 1,4 mnkr,
6. att godkänna en prognostiserat negativ avvikelse mot budget 2014
för äldrenämnden med totalt 4,3 mnkr,
7. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att senast i samband
med rapporten efter andra tertialet 2014 redovisa åtgärder som
motverkar negativ avvikelse mot budget,
8. att notera i bilaga 5 redovisade aktiviteter kopplade till mål i budget
2014,
9. att hantera från budget 2013 kvarstående uppdrag och
prioriteringar i enlighet med förslag i bilaga 6 till delårsrapporten,
10. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 30 april 2014,
samt
11. att kommundirektören och ekonomichefen får i uppdrag att göra
en fördjupad analys av kommunens negativa resultat samt att, i
samband med budgetuppföljningen i augusti 2014, föreslå
besparingar/intäktsförstärkningar för att uppnå minst ett nollresultat.
___
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§ 125
Förslag till fortsatta avtal mellan Landstinget Blekinge om
patientnämndsverksamhet
Enligt lagen om patientnämndsverksamhet ska det i varje kommun
finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa
patienter inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen
eller enligt avtal med kommunen och den allmänna omvårdnad enligt
socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och
sjukvård. En kommun som ingår i ett landsting får överlåta
uppgifterna till landstinget, om kommunen och landstinget har
kommit överens om detta.
Landstinget Blekinge har avtal med länets kommuner om
patientnämndsverksamhet sedan åtskilliga år. Avtalen har löpt på
fyra år motsvarande den politiska mandatperioden. Nu gällande avtal
löper ut 2014-12-31. Landstinget Blekinge har tillskrivit länets
kommuner och erbjudit en förnyelse av avtalet fr om 2015. Avtalet
föreslås gälla tillsvidare. Några förslag till förtydliganden och tillägg i
avsikt att förbättra och utveckla samverkan inom området har tillförts
jämfört med tidigare lydelse. En del av dessa sker med stöd i de
förändringar i lagen om patientnämndsverksamhet som har införts
under senare år, bl a utökad informationsskyldighet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
187, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlåta uppgifterna enligt 1 § lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet till Landstinget Blekinge,
förtroendenämnden, samt
2. att godkänna bifogad överenskommelse med Landstinget
Blekinge om överlåtelse av uppgift som patientnämnd
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___
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KS.2013.261.510

§ 126
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret
2013
Camilla Brunsberg (M), Patrik Hansson (S), Elina Gustavsson (S),
Magnus Johansson (S), Magnus Larsson (C), Christina Mattisson
(S), Emma Swahn Nilsson (M) och Anna Ekström (FP) anmäler jäv.
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till
Karlskrona kommun med flera översänt de valda revisorernas
revisionsberättelse för år 2013 jämte upprättad årsredovisning för
samma år.
Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bland annat att
verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att de finansiella
målen till övervägande delen är uppnådda och att regionen
fortfarande har en ekonomi i balans. Revisorerna ser det samtidigt
som angeläget att regionstyrelsen snarast fastställer mätbara
verksamhetsmål för förbundet och att en uppföljning av dessa också
sker i årsredovisningen. Härutöver pekar revisorerna på nytt på vissa
brister i den interna kontrollen, vilka avrapporterats i en särskild
granskningsrapport.
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år
2013 och att den upprättade årsredovisningen för år 2013 samtidigt
också godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
188, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja regionstyrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år
2013, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2013
upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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§ 127
Hemställan om ändring i förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2013, § 49, att lägga
tillståndsprövningen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
på Räddningstjänsten Östra Blekinge. Räddningstjänsten innehar för
egen del varor som är tillståndspliktiga enligt lagen.
Räddningstjänsten kan inte handha uppgiften att besluta om tillstånd
och utöva tillsyn över den egna verksamheten. Förbundet har därför
förslagit medlemskommunerna att det i förbundsordningens
ändamålsparagraf förtydligas att Räddningstjänsten inte sköter
tillståndsgivning eller tillsyn avseende förbundets egna varor enligt
lagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
189, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta följande tillägg i ändamålsparagrafen i förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge:
Ansvaret enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor omfattar
inte tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens
egen verksamhet och tillståndspliktiga varor enligt lagen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2011.266.003

§ 128
Förslag till ändring av reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden- tillstånd och tillsyn avseende
Räddningstjänsten varor enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor
Räddningstjänsten Östra Blekinge ansvarar sedan 2013 för såväl
tillståndsprövning som tillsyn enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor. Räddningstjänsten innehar för egen del varor som är
tillståndspliktiga enligt lagen. Räddningstjänsten kan inte handha
uppgiften att besluta om tillstånd för egna varor utan ansvaret för
tillståndsprövning och tillsyn över Räddningstjänstens varor måste
läggas på en annan kommunal verksamhet. Miljö- och
byggnadsnämnden har i beslut den 10 april 2014, § 91, förslagit att
nämnden övertar ansvaret för tillstånd och tillsyn avseende
Räddningstjänstens varor enligt lagen och att tillägg om detta görs i
nämndens reglemente.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
190, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att miljö- och byggnadsnämnden åläggs uppgiften att sköta
tillståndsprövning och tillsyn avseende Räddningstjänsten Östra
Blekinge egna verksamhet och varor enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor, samt,
2. att fastställa tillägg till miljö- och byggnadsnämndens reglemente;
att nämnden ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen
om brandfarliga och explosiva varor avseende Räddningstjänsten
Östra Blekinge egna verksamhet och varor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2013.223.041

§ 129
Ändringar i ägardirektiven AB Karlskrona Moderbolag
Moderbolagets styrelse har tidigare beslutat att vissa ändringar ska
göras i ägardirektivet. Ändringarna är av med redaktionell karaktär
förutom skrivningen om mål som anpassats till kommunfullmäktiges
hanteringa av mål. I den föreslagna ändringen om skrivning av mål
står att målen för bolagen ska framgå av ägardirektiven.
Kommunstyrelsen har den 1 april 2014 beslutat om fördelning av de
mål som kommunfullmäktige antagit. Fördelningen avser vilken
nämnd/bolagsstyrelse som har det strategiska ansvaret för målet och
vilka nämnder/bolagsstyrelser som omfattas av målet. Ägardirektiven
föreslås därmed kompletteras med målen utifrån den fördelning som
kommunstyrelsen beslutat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
191, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättade ägardirektiv AB Karlskrona moderbolag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.126.042

§ 130
Ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Blekinge 2013
Ronnie Nilsson (-), Claes-Urban Persson (S) och Lisbeth Bengtsson
(S) anmäler jäv.
Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet för år
2013.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Revisorerna har med skrivelse daterad den 3 mars 2014 tillstyrkt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
192, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna årsredovisningen 2013, samt
2. att bevilja ledamöterna i förbundsdirektionen ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samverkansnämnden Blekinge
KS.2008.87.106
Landstinget Blekinge
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Akten
§ 131
Ansvarsfrihet för samverkansnämnden i Blekinge år 2013
Jan- Anders Lindfors (S) och Jan-Åke Nordin (M) anmäler jäv.
Revisionen har med skrivelse den 5 maj 2014 lämnat
revisionsberättelse för år 2013. Av Karlskrona kommunfullmäktige
utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
Samverkansnämnden i Blekinge.
Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem
kommunerna i Blekinge. Nämnden ansvarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har skett med biträde av Ernst & Young AB.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed
i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna har i uppdrag att bedöma om verksamheten sköts på
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt, att
räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är
tillräcklig.
Revisionerna vill särskilt uppmärksamma resultatet av genomförda
granskningar:
-arbetet med mål- och verksamhetsstyrning behöver utvecklas och
förtydligas då måluppfyllelsen är svag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
193, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja ledamöterna i Samverkansnämnden i Blekinge
ansvarsfrihet, samt
2. att fastställa Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning 2013.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.214.133

§ 132
Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande
barn
Socialnämnden har vid sammanträde 28 april 2014, § 51 hemställt
att kommunfullmäktige beslutar att Karlskrona kommun ska utöka sin
överenskommelse med Migrationsverket avseende
ensamkommande barn, till en nivå av 35 platser totalt, varav 8
asylplatser, samt att uppdra åt socialnämnden att inrätta ett nytt HVB
för ensamkommande barn så behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen täcks.
Socialförvaltningen ser behov av att inrätta ett nytt hem för vård eller
boende (HVB) för ensamkommande barn, för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för mottagande enligt den lagändring som trädde i
kraft vid årsskiftet 2013/2014. Detta innebär att kommun-en behöver
skriva om sin överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn med Migrationsverket till en nivå av 8
asylplatser (4 idag) och 27 platser för barn med permanent uppehållstillstånd (15 idag).
Vad innebär de nya reglerna.
I samverkan med länsstyrelserna har Migrationsverket tagit fram
vilka principer som styr vilken kommun som Migrationsverket anvisar.
Principerna började gälla vid årsskiftet.
Principerna som man tagit fram menar man utgår från barnets bästa
- att barnet ska få komma till tals och att anvisningen ska ske
omedelbart i anslutning till att barnet ansöker om asyl. Fördelarna
med att anvisningen sker omedelbart är att barnet direkt får veta i
vilken kommun han eller hon ska bo, överförmyndare kan snabbt
besluta om en god man och kommunen börja utreda hur barnet ska
bo. Migrationsverkets beslut om anvisning kommer enligt
lagändringen inte att kunna överklagas.
Fördelningsmodellen som anger hur anvisningarna rent mängdmässigt ska fördelas mellan landets kommuner, utgår ifrån fyra
faktorer:
- Kommunens folkmängd
- Tidigare mottagande av ensamkommande barn
- Tidigare flyktingmottagande
- Antalet asylsökande boende inom kommunen.
Forts
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§ 132 forts
Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande
barn
Länsstyrelsen i Blekinge har brutit ned det fördelningstal
(36 asylplatser) som länet blivit tilldelade av Migrationsverket
avseende hur många asylplatser för ensamkommande barn som
man förväntar sig behövs.
Upprättade siffror visar hur stor beredskap en kommun behöver ha
för det förväntade ökade mottagandet av ensamkommande barn.
Sedan årsskiftet sker därefter anvisning av kommun för
ensamkommande barn i fyra steg:
1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga
släkting,
2. kommun med överenskommelse,
3. a) kommun utan överenskommelse om platser,
b) kommun med överenskommelse om platser som ännu inte startat,
c) kommun med överenskommelse men där antalet platser är färre
än länsstyrelsernas fördelningstal,
4. samtliga kommuner
I samband med ändringarna i hur barnen anvisas, gjordes även
ändringar i reglerna för ersättning för mottagandet. Detta för att
reglera de kostnadsökningar staten upplevt inom ramen för
kommunernas hantering av de ensamkommande barnen de senaste
åren.
De nya reglerna för ersättning i förordning (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. innebär att enbart en möjlig
ersättningsnivå finns för barn som placeras enligt socialtjänstlagen i
ett HVB, och det är den schablon om 1.900 kr/dygnet som redan idag
finns för de kommuner (däribland Karlskrona) som själva driver HVB
för ändamålet.
För vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga, ges fortfarande ersättning för faktiska kostnader.
Analys och bedömning
Karlskrona kommun bedriver idag 2 välfungerande HVB för
ensamkommande barn, som dessutom redan uppfyller de allra flesta
av de punkter Socialstyrelsen identifierat som viktiga för ett
mottagande av hög kvalitet. Överenskommelsen som dessa två HVB
grundar sin verksamhet på avser platser för 19 ensamkommande
barn (15 PUT, 4 asyl).
Sedan årsskiftet gäller tvingande lagstiftning om mottagande av
ensamkommande barn. Prognosen på det antal ensamkommande
barn som Karlskrona kommun ska ta emot för 2014 (och de
kommande åren) är 11 asylsökande.
Forts
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§ 132 forts
Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande
barn
Socialförvaltningens erfarenhet så här långt är dock att dessa
prognoser oftast är något i överkant, varför förvaltningen gör
bedömningen att en rimlig nivå för kommunen att utöka sitt
mottagande till är 8 asylplatser, vilket skulle medföra att antalet
platser för de som beviljats PUT skulle behöva utökas till 27,
sammanlagt alltså en ny nivå på 35 platser (att jämföra med dagens
19).
Att invänta vad de nya reglerna innebär för kommunen bedöms
utgöra en stor ekonomisk risk. Med tanke på att socialförvaltningen
redan idag har svårt att hitta nya familjehem, bedöms det inte vara
en reell möjlighet att anordna denna sorts boende för några snabbt
anlända ensamkommande barn. Den troligaste lösningen blir då ett s
k jourhem eller ett HVB-hem utanför kommunens regi. Dessa kostar
vanligtvis mellan 700 – 1500 kr mer per plats och dygn, än vad det
kostar att driva ett HVB i egen regi. Den sistnämnda kostnaden
skulle vid en ny överenskommelse täckas av Migrationsverket genom
schablonersättningen för de ensamkommande barnens vård. Om
kommunen under det första året skulle nödgas placera 15 barn på
detta vis, kommer vi upp i nettoförluster på mångmiljonbelopp. Därtill
ska sedan läggas kostnader och omkostnader i samband med
handläggande socialsekreterares resor för besök hos barnen vid
övervägandena om vården. Man måste även ta i beaktande de
svårigheter denna sorts arrangemang skulle innebära för kommunen
att sköta sitt åtagande mot de ensamkommande barnen utifrån
integrationshänseende.
Det finns dessutom andra fördelar än ekonomiska med att själv
öppna upp ett tredje HVB för ensamkommande barn. Som redan
nämnts bedriver kommunen sedan flera år redan två välfungerande
verksamheter. Kommunen har därför redan den kompetens och
erfarenhet som behövs för att utvidga verksamheten.
Därtill får vi lättare att planera vårt mottagande långsiktigt och på så
sätt hindra plötsliga, oförutsedda scenarier för våra tjänstemän,
samtidigt som vi inte riskerar att äventyra ett ensamkommande barns
tillvaro i onödan.
Det är vidare utredarens bedömning att med en volym om 8 asyl- och
27 PUT-platser, finns möjlighet att skapa ett separat asylboende och
två separata PUT-boende, vilket varit svårt med dagens
överenskommelse, eftersom asylplatserna helt enkelt varit för få för
att täcka ett eget boende.
Socialstyrelsen redovisar att denna sorts separerade boenden i och
för sig inte i sig själv är en framgångsfaktor.
Forts
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§ 132 forts
Inrättande av hem för vård och boende för ensamkommande
barn
Det är däremot utredarens bedömning att utifrån den kompetens och
erfarenhet som arbetats upp under åren i Karlskrona, skulle den
sorts individanpassning som man däremot framhäver som mycket
viktig, kunna gynnas vid en uppdelning på olika boenden för olika
skeden i de ensamkommande barnens liv.
För att kunna ordna ett nytt HVB krävs förstås en lämplig
boendelösning, och denna fråga behöver arbetas med skyndsamt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
194, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun ska utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av 35
platser totalt, varav 8 asylplatser, samt
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta ett nytt HVB för
ensamkommande barn så behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen täcks.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar avslag på attsats 1 och 2.
Elina Gustafsson (S), Ronnie Nilsson (-), Börje Dovstad (FP), Camilla
Brunsberg (M), Sofia Bothorp (MP), Ingrid Hermansson (C) och IngaLill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons avslagsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Christopher Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun ska utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av 35
platser totalt, varav 8 asylplatser, samt
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta ett nytt HVB för
ensamkommande barn så behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen täcks.
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Kommunfullmäktige
Akten

KS.2011.588.400

§ 133
Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och
klimatprogram.
Härmed överlämnas Miljöbokslut /uppföljning av Miljöprogrammet
samt Energi- och Klimatprogrammet för Karlskrona kommun.
Den upprättade uppföljningen redovisar bland annat de mål som
finns i programmen, samt nyckeltal och indikatorer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
195, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna uppföljningen av miljöprogram och energi- och
klimatprogrammet för Karlskrona kommun, samt
2. att denna uppföljning utgör miljöbokslut för år 2013.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
___
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Samordningsförbundet i Blekinge Län
KS.2008.87.106
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Olofströms kommun
Sölvesborgs kommun
Landstinget Blekinge
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Akten
§ 134
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Blekinge län för år
2013
Ingrid Hermansson (C) anmäler jäv.
Samordningsförbundet i Blekinge län (”FINSAM”) har för prövning
och ställningstagande till Karlskrona kommun och övriga medlemmar
översänt de valda revisorernas revisionsberättelse för år 2013 jämte
upprättad årsredovisning för samma år.
Medlemmar i förbundet är för närvarande de fem
Blekingekommunerna och Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
samt Landstinget i Blekinge. Förbundet är en fristående juridisk
person som är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser. Enligt denna lag ska revisionsberättelsen
lämnas till förbundsmedlemmarna som var för sig ska pröva frågan
om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.
Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bl. a att revisorerna
bedömer att resultatet i årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt
med de fastställda verksamhetsmålen, att den interna kontrollen varit
tillräcklig och att räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna
tillstyrker därför i revisionsberättelsen att förbundsstyrelsen beviljas
ansvarsfrihet för år 2013 och att den upprättade årsredovisningen för
samma år godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
204, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge
ansvarsfrihet för år 2013, samt
2. att samtidigt godkänna den av förbundet för år 2013 upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2013.288.030

§ 135
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vägvisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge. Forts
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§ 135 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Förstudien är i
samma anda som föreslagits i motionen.
Namnet navigatorcentrum är ett känt begrepp i Sverige som bygger
på ett koncept framtaget av en rad kommuner i samverkan med
ungdomsstyrelsen, arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer
information finns på http://www.navigatorcentrum.se. En del
kommuner har använt namnet Navigatorcentrum andra har valt att
kalla det vid annat men fokus är ungdomar och en väg in – flera
vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2014 § 56
och den 24 april § 78 och den 22 maj § 98 beslutat att bordlägga
motionen
Kommunfullmäktige beslutar
att återigen bordlägga motionen.
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KS.2014.31.023

§ 136
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 januari 2014,
§ 9, av Bruno Carlsson (SD) Förslaget är att inrätta en permanent
tjänst som kommunal marinbiolog.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 mars 2014, § 59, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ökad kompetens
inom myndigheten är alltid välkommen men problemen i samband
med nedsmutsning av skärgården löses enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand inte av en marinbiolog
då orsakerna till de problem förslagsställaren påvisar är knutna till
luft- och vattenutsläpp från landbaserad verksamhet. Vad som krävs
är att minska på utsläppen från de verksamheter som är ansvariga
för situationen i
skärgårdsmiljön såsom tillverkningsindustri, trafik,
avloppsreningsverk, enskilda avlopp och lantbruk samt allmänhetens
användande av produkter som påverkar miljön.
I de fall en marinbiologisk expertis kan krävas är det billigare för
kommunen att anlita en för ändamålet specialiserad konsult. För de
allmänna marinbiologiska frågorna finns egen ekologisk kompetens
och dessutom flera marinbiologer på Länsstyrelsen som kan
tillfrågas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet av en marinbiolog
för tillfället är begränsat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj § 95 beslutat
att bordlägga motionen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
157, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att återigen bordlägga motionen.
___
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Kommunfullmäktige
Kostchef
Akten
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KS.2011.279.460

§ 137
Svar på motion om att kommunen tar ansvar för vad som
serveras i kommunens kök
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, §
72, av Christopher Larsson (SD) Förslaget är att utreda hur vi ska
kunna öka mängden svenskt kött i kommunen, att utreda varifrån
maten vi köper in verkligen kommer ifrån, att tillse så köken runt om i
kommunen köper in kött som är ursprungsmärkt, samt att ta bort kött
som inte är slaktat enligt djurskyddsförordningen.
Serviceförvaltningen har den 4 april 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun,
upphandlingsenheten i samarbete med serviceförvaltningens
kostenhet, arbetar fram kravspecifikationer vid upphandling av
livsmedel.
I nuläget utgår kraven på upphandlade livsmedel från
Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling.
Karlskronakommun har genom att ställa tydliga krav på våra
leverantörer genom Miljöstyrningsrådets kriterier ökat andelen
svenskt kött i kommunen.
I varje upphandling styrs också krav på slakt enligt
djurskyddsförordningen samt att de livsmedel som köps in i
Karlskrona kommun ska vara ursprungsmärkta. Exempel på
skallkrav är Information om ursprung, samt slaktmetod
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
196, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen
___
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Kommunfullmäktige
Äldrenämnden
Akten

73

KS.2013.495.739

§ 138
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 12 december
2013, § 157, av Christopher Larsson (SD) Förslaget är att Karlskrona
kommun tillsätter en äldreombudsman med uppgiften att lyssna till
äldres frågor, önskemål och synpunkter, samt att
äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid
äldrenämndens sammanträden.
Äldrenämnden har den 23 april 2014, § 35 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i äldreförvaltningen pågår ett
systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa den äldres möjlighet
att påverka, bli hörd och vara delaktig. Nedan beskrivs vägar för den
enskilde att förmedla önskemål, framföra synpunkter och vara
delaktiga.
Synpunkter och klagomål
Övergripande i kommunen finns ett system för att lämna positiva eller
negativa synpunkter, klagomål och förslag som rör verksamhet. Alla
inkommande synpunkter diarieföras och kontakt med enskild tas.
Ibland sker svaren skriftligt, ibland bjuds den enskilde in till samtal.
Synpunkterna sammanställs och används som en del av arbetet med
att förbättra äldreomsorgens kvalitet. Synpunkter redovisas i
äldreförvaltningens ledningsgrupp och äldrenämnd. Information om
hur synpunkter kan lämnas till äldreförvaltningen ges till alla som
första gången erhåller tjänster från omsorgen. Information finns även
på kommunens hemsida.
Äldreinformatör
Äldreförvaltningens äldreinformatör arbetar med uppsökande och
förebyggande hembesök (hälsovård), ger information och förmedlar
kontakter.
Äldreinformatör kan ge råd och vägledning i olika frågor som rör
äldre och närstående.
Det kan gälla frågeställningar som till exempel:
• Vilken hjälp kan jag få?
• Vilka aktiviteter finns?
• Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet
• Åsikter
Forts
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§ 138 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Det går också att kontakta äldreinformatör i frågor som rör
äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund, tillgänglighet i
samhället, frågor som är speciella för äldre personer,
pensionärsföreningar, äldrenämndens föreningsbidrag och
kommunala pensionärsrådet. Information om äldreinformatörs
funktion finns på kommunens hemsida.
Socialt ansvarig samordnare
I äldreförvaltningen finns sedan 2009-06-01 en socialt ansvarig
samordnare som har uppgift att ha en övergripande roll i
äldreomsorgens kvalitetsarbete, inkluderande ledningssystem och
värdegrundsarbete. Socialt ansvarig samordnare har också uppdrag
att vara ett stöd för chefer och medarbetare för att utveckla kvaliteten
i verksamheten. Vara involverad i och ta till vara på synpunkter,
klagomål samt utreda lex Sarah rapporter. Övergripande ansvar för
metodutveckling avseende social dokumentation och
genomförandeplaner. Planera utbildningsinsatser och fortbildning i
området. Den socialt ansvariga samordnaren ska vara lyhörd och
företräda den enskilde samtidigt vara en länk till utförande
verksamhet. Socialt ansvarig samordnare är representerad i
äldreförvaltningens ledningsgrupp deltar i alla nämndssammanträden
och redovisar sitt kvalitetsarbete kontinuerligt till äldrenämnden.
Anhörigstödjare
I juni 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen vilket
innebär att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för
personer som vårdar eller stöder en närstående som är långvarigt
sjuk eller stöder en närstående som har funktionshinder.
Anhörigstöd är olika insatser som ska underlätta den fysiska,
psykiska och även den sociala situationen för den anhörige.
Karlskrona kommun underlättar för anhöriga genom att tillhandahålla
en anhörigstödjare som ger råd och stöd till anhöriga.
Anhörigstödjaren:
• Visar på anhörigas situation och deras behov av stöd.
• Uppmuntrar och stödjer bildandet av anhöriggrupper och
mötesplatser.
• Arbeta för att finna frivilliga stödpersoner.
• Informerar om olika föreningar och organisationer, initiativtagare till
utbildningar och föreläsningar.
Brukardialog
Äldreförvaltningen har påbörjat en utökad systematisk dialogmetod
januari 2014.
Dialogen och kvalitetsuppföljningen genomförs inom första månaden
efter hemtjänst startat eller den enskilde flyttat till ett
omvårdnadsboende.
Forts

18 juni 2014

75

§ 138 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Områdeschefen är ansvarig för dialogen i det dagliga arbetet, om
behov finns ska förbättringar ske skyndsamt för att den enskilde ska
få god omvårdnad och känna sig nöjd med utförandet.
Två dialoggrupper har startat med brukare som har insatser från
kommunalt utförd hemtjänst och anhöriga som har närstående
boende på omvårdnadsboende. Dessa träffar planeras av respektive
verksamhetschef samt äldreförvaltningens anhörigstödjare. De
synpunkter och förslag som kommer fram på dessa träffar tas
omhand av respektive verksamhetschef som förbereder åtgärder för
att öka kvaliteten.
Dialog har startat med brukare som deltagit i en vårdplanering på
sjukhuset, korttidsplats eller i hemmet. Detta är ett sätt att
kvalitetssäkra och förbättra myndighetskontorets arbete.
Biståndshandläggarna får uppgifter på hur brukaren upplevt
vårdplaneringssituationen, hur de upplevt dialogen, möjligheten av
att påverka och om någon information saknats. Sammanställningar
och statistik över uppgifterna sammanställs och redovisas på
myndighetskontoret, i ledningsgrupp och äldrenämnd.
Brukarundersökningar
Äldreförvaltningen är delaktig i en nationell brukarundersökning som
genomförs en gång per år (Vad tycker äldre om äldreomsorgen).
Resultaten redovisas på kommunens hemsida via en länk till
socialstyrelsens hemsida. Utifrån resultaten arbetar respektive
verksamhet med förbättringsåtgärder.
KPR
I Kommunala pensionärsrådet finns företrädare från de olika
pensionärsorganisationerna. KPR är ett organ för samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och organisationer som
företräder pensionärer. Rådet ska
• Vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan pensionärernas organisationer åt ena sidan och åt
kommunen
• Verka för att för pensionärer viktiga frågor beaktas i alla
förekommande nämnder, förvaltningar, samt kommunägda bolag och
att pensionärernas sakkunskap förmedlas i dessa nämnder,
förvaltningar, samt kommunägda företag
• Verka för att synpunkter från rådet inhämtas vid ett så tidigt skede
att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning
i aktuell nämnd eller styrelse
• Vara remissorgan för kommunen vid handläggning av för
pensionärernas viktiga ärenden.
• Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. Forts.
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§ 138 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Förvaltningen har många funktioner som systematiskt följer kvalitén
och bevakar den enskildes önskemål och behov. Ovan nämnda
funktioner är exempel på funktioner som bevakar kvaliteten.
Alla som är anställda inom äldreomsorgen har till uppgift att bevaka
den äldres behov och omsorg samt att larma om någonting i
verksamheten sviktar. Äldreförvaltningen får in många synpunkter
genom olika kanaler, dessa tillvaratas vilket är en grundläggande
faktor för god kvalitet.
Att tillvarata brukares och närståendes synpunkter kan kontinuerligt
utvecklas och bli ännu bättre. Målet och önskan är att alla som tar
emot äldreomsorgens insatser ska vara nöjda med de insatser som
äldreomsorgens personal utför.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
196, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen
___
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§ 139
Ordförande sommarhälsning.
Ordförande Peter Glimvall (M) tackar och önskar ledamöter,
tjänstemän, journalister och tjänstemän en trevlig sommar.
_______
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18 september 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 18
september 2014.
§ 140 Huvudmannaskap för skolan.
§ 141 Svar på medborgarförslag om att bygga en gångbro över järnvägen i
Gullberna.
§ 142 Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av StationsvägenVerkövägen.
§143 Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid köpcentrat
Wachtmeisters varuintag.
§ 144 Svar på medborgarförslag om upprustning av spjutansatsbanan på Västra
marks C-plan.
§ 145 Svar på medborgarförslag om utbåtstorn vid E22Angöringen.
§ 146 Svar på medborgarförslag om att utplacera Karlskrona angöringsboj som
utsmyckning i rondellen vid Angöringen.
§ 147 Svar på medborgarförslag om båtturer från Hasslö till Aspö och vidare in till
Karlskrona.
§ 148 Svar på medborgarförslag om att Skavkulla och Skillingenäs behöver
bussförbindelser.
§ 149 Svar på medborgarförslag om att pensionärer får åka gratis med
kollektivtrafiken under icke frekventa tider.
§ 150 Svar på medborgarförslag om öppen licens skall användas vid inköp av
hårdvara och mjukvara.
§ 151 Svar på medborgarförslag om att snabba processen gällande
ärendehandläggning av inkommande medborgarförslag.
§ 152 Svar på medborgarförslag om ny kommunslogan
§ 153 Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt hyressättning
inom särskilt boende.
§ 154 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 155 Kommunala val
§ 156 Anmälningsärenden
§ 157 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 158 Fortsatt avtal om patientnämndsverksamhet
§ 159 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram, energi/klimatprogram.
§ 160 Återremiss hyresavtal Hammarbygården
§ 161 Avtal om konsumentvägledning.
§ 162 Digitala skolan.
§ 163 Regler för partistöd.
§ 164 Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp MölletorpKättilsmåla.
§ 165 Extra anslag för VA-utbyggnad Svarta Byn, Gullberna Park.
§ 166 Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande Vägvisaren.
§ 167 Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
§ 168 Motion att kommunen ansvar för vad som serveras i kommunens kök
§ 169 Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona kommun.
§ 170 Svar på motion om betygsättning av lärare.
§ 171 Svar på motion om citybussen som trafikerar Trossö.
§ 172 Ordförandes tackhälsning.
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18 september 2014
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 18 september 2014 kl 13.00-17.05

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.

Magnus Larsson (C)
Rikard Jönsson (S)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Håkan Eriksson (S)
Peter Johansson (S)
Elina Gustafsson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Helene Gustafsson (S)
Patrik Andersson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Lars Hildingsson (S)
Hind Abdul- Wahab (S) KL 13.00-15.25 §§ 140-153
Lisbeth Bengtsson (S)
Fredrik Wallin (S) kl 15.45-17.05 §§ 158-172
Patrik Hansson (S)
Birgitta Möller (S)
Yvonne Sandberg Fries (-)
Eva-Lotta Altvall (S)
Linda Ekström (S)
Camilla Brunsberg (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Anne- Marie Branje (S)
Lars-Göran Forss (M)
Arnstein Njåstad (-)
Emina Cejvan (M)
Jan-Åke Nordin (M) kl 15.25-17.05 §§ 154-172
Emma Stjernlöf M)
Sophia Ahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Anna Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Per Henriksson (SD)
Ola Svensson (SD)
Göte Henriksson (SD)
Christopher Larsson (SD)
Alf Stålborg (SD)
Anna Ekström (FP)
Stefan Lundin (FP)
Börje Dovstad (FP)
Mats Lindbom (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Maria Persson (C)
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Ulf Svahn (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Günter Dessin (V)
Tommy Olsson (KD)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Tjänstgörande ersättare

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Jan Elmqvist (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-15.45 §§ 140-157
Laila Karlsson (S)
John-Erik Danerklint (S) jäv §§ 150
Anders Persson (S)
Marianne Nordin (M)
Ronnie Nilsson (-) kl 13.00-16.45 §§ 140- del av §§
170
Anders Ovander (M) kl 13.00-15.25, 17.00-17.05 §§
140-153, §§ 171-172
Ove Uppgren (SD)
Göran Roos (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Kent Lewén (FP)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Svensson (MP)
José Espinoza (MP)
Billy Åkerström (KD) kl 14.30-17.05 §§ 150-172
Sandra Bizzozero (S) §§ 150, §§ 153-172

Närvarande ersättare

Lotta Holgersson (S) kl 15.45-17.05 §§ 158-172
Sandra Bizzozero (S) §§ 140-149, 151-152
Sven Wallfors (M)
Anders Ovander (M) kl 15.25-17.00 §§ 154-170
Jan Hagberg (M)
Ulf Danielsson ( M)
Mats Mårtensson (M)
Pernilla Persson (C)
Ulf Lundh (C)
Billy Åkerström (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jörgen Johansson (C) och Emma Stjernlöf (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Måndagen den 29 september 2014, kl. 12.00
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 140-172
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Magnus Larsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jörgen Johansson (C)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emma Stjernlöf (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 29 september 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

5

18 september 2014

Akten

6

KS.2014.325.600

§ 140
Huvudmannaskap skola
Utbildningsnämndens ordförande Emma Swahn Nilsson (M) och
förvaltningschef Göran Palmér informerar om huvudmannaskapet för
skolan.
Kommunfullmäktige beslutar
att ta dagens information till protokollet.
___
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Tekniska nämnden
Akten

7

KS.2014.123.312

§ 141
Svar på medborgarförslag om gångbro över järnvägen i
Gullberna
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
mars 2014, § 51, av Bengt Tore Zetterquist. Förslaget är att bygga
en gångbro över järnvägen i Gullberna.
Tekniska nämnden har den 27 maj 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Karlskrona kommun har
tillsammans med Trafikverket tagit fram en åtgärdsvalsstudie för
Karlskrona norra (Gullberna). Detta för att ett
resecentrum i Gullberna skulle få stor effekt på antalet resande och
höja kollektivtrafikens attraktionskraft.
De olika alternativ som presenteras i åtgärdsvalsstudien har alla en
lösning för gång- och cykeltrafik antingen över eller under järnvägen.
Åtgärdsvalsstudien bedöms kunna utgöra underlag för prioriteringar
av medel hos berörda organisationer inom den närmsta 10årsperioden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september 2014,
§ 230, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten

8

KS.2013.390.512

§ 142
Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen -Verkövägen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013, § 124, av Lena Anna Marie Karlsson.
Tekniska nämnden har den 27 maj 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att utmed sträckan mellan
korsningen med Stationsvägen och Verkö industriområde har de
senaste tio åren totalt 54 personer skadats i 38 trafikolyckor. Av
dessa 54 personer har 43 personer skadats i singelolyckor, antingen
som gående, cyklande eller i motorfordon. Av singelolyckorna har
samtliga utom en resulterat i lindriga skador. Av de 11 personer som
skadats i kollisionsolyckor har en person omkommit samt en person
skadats svårt. Samtliga dessa olyckor har varit kollisioner mellan
motorfordon. Inga gående eller cyklister har skadats i
kollisionsolyckor med motorfordon.
De flesta trafikolyckor har inträffat i korsningen mellan Verköleden
och Stationsvägen, där totalt sju kollisionsolyckor inträffat under
samma tidsperiod. Samtliga dessa sju kollisionsolyckor har resulterat
i lindriga personskador. Utmed övriga sträckan av Verkövägen har
fyra kollisionsolyckor mellan motorfordon inträffat.
Trafiken på Verkövägen har ökat de senaste åren i och med att färjetrafiken också har ökat. Trafikmängden uppgick vid den senaste
mätningen i oktober 2013 till 4100 fordon/dygn. Andelen tung trafik
utgör 11 %, vilket är en förhållandevis stor andel. En trafikmängd på
4000 fordon per dygn, tillsammans med den höga andelen tung trafik
utgör en stark barriär för gående och cyklande som vill korsa
Verköleden.
Möjligheten att korsa Verköleden planskilt mellan östra och västra
Verkö finns vid gång-tunneln vid Verköskolan men även vid
Ringövägens norra korsning med Verköleden.
Forts
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§ 142 forts
Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen -Verkövägen.
Vid korsningen med Ringövägens södra anslutning finns ett
övergångsställe och vid korsningen med Bengtsavägen finns en
anlagd gångpassage. För övrigt saknas anlagda gångpassager eller
övergångsställen.
Vid korsningen med Ringövägens södra anslutning finns ett
övergångsställe och vid korsningen med Bengtsavägen finns en
anlagd gångpassage.
För övrigt saknas anlagda gångpassager eller övergångsställen.
Hastighetsmätning har genomförts på Verkövägen, i anslutning till
den södra korsningen med Ringövägen.
Mätningen visar en medelhastighet om 57 km/h, en 85-percentil om
66 km/h men, vad allvarligast är, en max-hastighet på 134 km/h.
Samtliga uppmätta hastigheter i anslutning till ett övergångsställe,
vilket är fallet vid mätpunkten, medför att risken att omkomma för en
fotgängare som blir påkörd är väldigt hög.
Verkö trafikeras av stadsbusslinje 6 som kör utmed Verköleden.
Hållplatser finns vid korsningarna med Toras väg, vid Verköskolan,
norr om Hananäsvägen, vid Ringövägens södra korsning vid
Bengtsavägen samt vid Ringövägens norra korsning.
Av trafiksäkerhetsskäl finns egentligen inga problem med att endast
en av plankorsningarna har övergångsställe, däremot är det ur
tillgänglighetsskäl inte bra då Verköleden är en stark barriär för
framförallt gående. Övergångs-ställen är en bra åtgärd för att minska
den väntetid som fotgängare behöver vänta för att komma över en
starkt trafikerad gata, men de måste då förses
med hastighetsdämpande åtgärder för att ha en god trafiksäkerhet.
Verköleden är en viktig väg för trafik till och från färjeläget, och den
har i och med detta en hög andel tung trafik, vilket gör att det är
mindre lämpligt att anlägga fartdämpande åtgärder som gupp på
denna.
Eftersom de flesta platser där gående korsar idag har en bristfällig
utformning ur tillgänglighets- och trafiksäkerhetssynpunkt, bör dessa
på sikt förbättras för att erbjuda säkrare och tryggare passager för
gående.
Forts
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§ 142 forts
Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen -Verkövägen.
Platser som skulle kunna vara aktuella för detta är befintliga
fotgängarpassager i anslutning till bland annat busshållplatser. Även
övergångsstället vid
Ringövägens södra anslutning bör på något sätt ses över, då
hastigheten vid denna korsningspunkt är alltför hög för att den ska
vara lämplig för övergångsställe.
Ska övergångsstället vara kvar bör passagen förses med
någon form av hastighetssänkande åtgärd. Där kan en lämplig åtgärd
vara kamera för automatisk övervakning av hastigheten. Ansökan om
utplacering av sådana hanteras av Trafikverket. Inga av ovan
nämnda åtgärder finns i nuläget med i förvaltningens
investeringsbudget.
Korsningen mellan Verköleden och Stationsvägen är starkt trafikerad
och dessutom olycksdrabbad. Den trafikeras också av busstrafik i
linjetrafik, både mot Lyckeby och mot Verkö. Eftersom korsningen är
starkt trafikerad blir busstrafiken tidvis fördröjd. En cirkulationsplats
här skulle innebära ökad trafiksäkerhet och minskad fördröjning för
kollektivtrafiken.
I nuläget har kommunen inte heller här avsatta budgetmedel. Forts
Då avsatta budgetmedel saknas, föreslår därför tekniska
förvaltningen att frågan om förbättrade gångpassager samt
cirkulationsplats i korsningen
mellan Verköleden och Stationsvägen tas med i kommande
budgetdiskussioner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september 2014,
§ 229, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2013.478.511

§ 143
Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid
köpcentrat Wachtmeisters varuintag.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20-21
november 2013, § 138, av Hans Lineskär. Förslaget är att reglera
trafiken runt Wachtmeisters varuintag för att därmed öka
trafiksäkerheten.
Tekniska nämnden har den 27 maj 2014, § 64 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att man håller med om att det finns
nackdelar med den valda placeringen av varuintaget vid den västra
entrén till Wachtmeister. I syfte att underlätta för gående har dock
korsningsområdet utformats som en upphöjd korsning/torgyta för att
gående och fordonsförare ska samspela.
Varuleveranser till Wachtmeister anländer i dagsläget söderifrån till
varuintaget, för att sedan fortsätta vidare på Arklimästaregatan
norrut. Det vore ur trafiksäkerhetssynpunkt olämpligt att låta
varuleveranser backa hela vägen från infarten till Wachtmeisters
parkeringshus, varför dagens lösning är att föredra.
Innan biltrafiken på Arklimästaregatan vid korsningen med
Hantverkaregatan kan stängas av, måste en konsekvensutredning
för trafiken genomföras. Denna bör ingå i en större trafikutredning för
centrala Karlskrona där det pekas ut vilka gator som kan ha en
utvecklingspotential i en mer gångprioriterad riktning, samt vilka gator
som även i framtiden bör ha en trafikfunktion och vilka konsekvenser
en eventuell avstängning av exempelvis Arklimästaregatan kan få.
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram
en trafikplan för centrala Karlskrona, där den framtida
huvudstrukturen för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik läggs fast,
samt att 300 000 kr tilldelas för att genomföra ovanstående trafikplan.
Kommunledningsförvaltningens har i skrivelse daterad den 11
augusti 2014 lämnat yttrande i ärendet. Förvaltningen skriver att man
anser att kostnaden för framtagandet av trafikplan ska finansieras
inom den ekonomiska ram som är tilldelad till Tekniska nämnden.
Forts
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§ 143 forts
Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid
köpcentrat Wachtmeisters varuintag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 231, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en trafikplan för
centrala Karlskrona, där den framtida huvudstrukturen för gång-,
cykel-, kollektiv- och biltrafik läggs fast,
2. att avslå Tekniska nämnden begäran om 300 000 för
genomförande av trafikplan, samt
3. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2012.289.821

§ 144
Svar på medborgarförslag om upprustning av spjutansatsbanan
på Västra Marks C-plan
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
september 2012, § 123, av Emil Persson. Förslaget är att
spjutansatsbanan på Karlskrona idrottsplats Västra Mark C-planen
rustas upp.
Kommunfullmäktige beslutade den 20-21 november 2013 § 133 att
återremittera ärendet.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 5 juni 2014, § 57, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att friidrottsgrenen spjut har
idag problem med träningsmöjligheter på idrottsanläggningar som
används för många olika idrotter och grenar inom friidrott. Ofta
anläggs numera speciella anläggningar för kastgrenarna på grund av
begränsade möjligheter på träning på samma anläggningar som
används av andra på grund av skaderisker.
Möjligheten att träna spjut finns på C-planen, grusplanen, på
Karlskrona idrottsplats Västra Mark.
Spjutbanan kommer att ses över och ställas till förfogande för
spjutträning från och med säsongen 2014. Ansatsbanorna kommer
att justeras för att ge bättre underlag i samband med översyn av
andra delar av friidrottsanläggningen under 2014.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 232, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2012.415.866

§ 145
Svar på medborgarförslag om ubåtstorn vid E22 Angöringen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22
november 2012, § 164,av Lars- Göran Fors. Förslaget är att ett
ubåtstorn placeras på grönytan mellan avfarterna från E22 och
McDonalds.
Tekniska nämnden har den 16 juni 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget har diskuterats internt
med samhällsbyggnadsförvaltningen och vi tycker förslaget är
intressant och spännande. Vi tycker att tekniska förvaltningen skall få
i uppdrag att hemställa hos Försvarsmakten att överta ett komplett
ubåtstorn i samband med skrotningen av ubåt typ Näcken.
Vidare tycker vi att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda en
lämplig placering, utformning, kostnader och söka erforderliga
tillstånd.
Kostnader för iordningställande av ubåtstorn, betongfundament och
ökade underhållskostnader finns inte i tekniska förvaltningens budget
och därför skall tekniska förvaltningen kompenseras för dessa
kostnader om projektet skall genomföras.
Lars-Göran Forss berättar om sitt förslag
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 233, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar bifall till medborgarförslaget.
Håkan Eriksson (S), Ola Svensson (SD) och Börje Dovstad (FP)
yrkar bifall till medborgarförslaget.
Forts
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§ 145 forts
Svar på medborgarförslag om ubåtstorn vid E22 Angöringen
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunsbergs m fl bifalls yrkande till medborgarförslaget och
finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.
kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
________
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2012.417.866

§ 146
Svar på medborgarförslag om att utplacera Karlskrona
angöringsboj som utsmyckning i rondellen vid Angöringen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 november 2012, § 164,av Mikael Hultzén. Förslaget är att
placera angöringsboj som utsmyckning i rondellen vid Angöringen.
Tekniska nämnden har den 16 juni 2014, § 77, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att förslaget har diskuterats internt
med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget är intressant och
tekniska förvaltningen har fått uppdrag att utreda frågan vidare.
Mikael Hultzén berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 234, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Tommy Olsson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2012.458.539

§ 147
Svar på medborgarförslag om båtturer från Hasslö till Aspö och
vidare in till Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 november
2012, § 164,av Pamela Erlandsson med flera. Förslaget är att inrätta båttrafik
från Hasslö till Aspö och vidare till Karlskrona
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att förslagsställarna
påpekar att det både är miljövänligt och att man slipper bilarna i staden. På
så vis lämnas det mer parkeringsmöjligheter till andra boende och turister.
Dessutom är det positivt med båtturer med tanke på Lövmarknaden,
Hasslöfestivalen, Sailet, Hasslö hamnfest mm.
Synpunkter
Genom kommunstyrelsens anslag för skärgårdsutveckling den s.k.
”Skärgårdsmiljonen” har frågan gällande sommarbåtstrafik till
Hasslö åter aktualiserats.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2014
att anslå 400 tkr ur anslaget för skärgårdsmiljonen till
skärgårdstrafik sommaren 2014 på linjen Fisktorget – Aspö
(Djupvik) – Hasslö (Garpahamnen), samt
att satsningen ska vara långsiktig och inte enbart ett försök på ett
år.
Region Blekinge/Blekingetrafiken har upphandlat ovanstående
trafik. Linjen trafikeras under 2014 dagligen under perioden 23 juni
– 10 augusti med fem turer i vardera riktningen. Linjens sträckning
är Fisktorget – Aspö (Djupvik) – Hasslö (Garpahamnen) – Aspö
(Djupvik) – Fisktorget. t - Aspö - Hasslö
Lennart Erlandsson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 235, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Börje Dovstad (FP) yttrar sig.
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Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunledningsförvaltningen
Region Blekinge
Akten

KS.2012.69.531

§ 148
Svar på medborgarförslag om att Skavkulla och Skillingenäs
behöver bussförbindelser
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 16
februari 2012, § 23,av Sven Svensson. Förslaget är att inrätta
busstrafik från/till Skavkulla och Skillingenäs.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 4 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att det kan
konstateras att bussförbindelserna från och till Skavkulla och
Skillingenäs inte är tillfredsställande.
Region Blekinge/Blekingetrafiken, som är ansvariga för
kollektivtrafiken i länet, hänvisar i dagsläget de boende i
Skavkulla/Skillingenäs till Öppen närtrafik. Med tanke på ortens
storlek bör man inte vara hänvisad till denna typ av trafik.
Kommunledningsförvaltningen skulle därför uppmana Region
Blekinge att analysera möjligheterna till bättre busstrafik till/från
Skavkulla/Skillingenäs-området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september 2014,
§ 236, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppmana Region Blekinge att analysera möjligheterna till bättre
busstrafik till/från området Skavkulla/Skillingenäs, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Kommunledningsförvaltningen
Region Blekinge
Akten

KS.2012.448.531

§ 149
Medborgarförslag om att pensionärer får åka gratis med
kollektivtrafiken under icke frekventa tider.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 19 november 2012, § 164,av Ann-Mari Sternulf.
Förslaget är att ge pensionärer rätt att åka gratis med kollektivtrafiken
under icke frekventa tider.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
påpekade i sitt yttrande över Region Blekinges Trafikförsörjningsprogram
2012-2015 för Blekinge särskilt vikten av marknadsprissättning som en
nödvändighet för att det s.k. fördubblingsmålet ska kunna förverkligas.
Fördubblingsmålet innebär att andelen kollektivtrafikresor ska fördubblas till
år 2013.
Ett första steg i en marknadsprissättning skulle kunna vara att sänka
biljettpriserna under låglasttid, t.ex. för pensionärer eller generellt, för
att på så sätt utnyttja ledig kapacitet i fordonen.
Den 7 november 2012 beslutade Regionstyrelsen att möjlighet för
marknadsprissättning ska finnas för Blekingetrafiken.
Enligt uppgift från Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Blekinge har
frågan varit upp till diskussion i Regionstyrelsen inför beslutet om
2014 års taxa för Blekingetrafiken. Förslaget till taxa innehöll inget
förslag till rabatt för pensionärer, vilket bifölls. Forts
Kommunledningsförvaltningen vill till Region Blekinge på nytt
understryka möjligheten att som ett första steg i en
marknadsprissättning sänka biljettpriserna under låglasttid, t.ex. för
pensionärer eller generellt, för att på sätt utnyttja ledig kapacitet i
fordonen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 237, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att delge Region Blekinge ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget gällande att pensionärer får åka gratis med
kollektivtrafiken under icke frekventa tider, samt
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Forts

§ 149 forts
Medborgarförslag om att pensionärer får åka gratis med
kollektivtrafiken under icke frekventa tider.
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
Yrkande
Mats Lindbom (C), Anna Ekström (FP), Carl-Göran Svensson (M),
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD), Kent Lewén (FP) och Björn
Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2014.112.005

§ 150
Svar på medborgarförslag om öppen licens ska användas vid
inköp av hårdvara och mjukvara
John-Erik Danerklint (S) anmäler jäv.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 20 mars 2014, § 51,av Fredrik Danerklint. Förslaget är att
använda öppen licens vid inköp av hårdvara och mjukvara.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 4 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
Karlskrona kommuns verksamhet är helt beroende av ett väl
fungerande IT stöd för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert
och resurseffektivt sätt. Det är en ständig pågående uppgift att
utforma IT stöd som tar hänsyn till den komplexa situation som råder
i en organisation med många skiftande verksamhetsområden. ITmiljön når ut i kommunens alla delar och består av en sammansatt
kombination av hårdvara, infrastruktur, system, integrationer och
enskilda applikationer. För att uppnå en effektiv och funktionell ITmiljö krävs att infrastruktur och system är anpassade till varandra och
”hänger ihop”. Lösningar som efterfrågas från verksamheterna
anpassas i möjligaste mån till att passa in i den befintliga strukturen
där krav på åtkomst och säkerhet varierar och i vissa fall är mycket
hög. Samtidigt är det viktigt att identifiera och möjliggöra samverkan
och integrationsmöjligheter mellan system för att hålla nere antalet
system i kommunen och för att återanvända gemensam information
mellan olika system.
Strategin är att arbeta mot standardisering och konsolidering
parallellt med ett säkerhetstänkande. IT miljön kan delas upp i en
plattforms del som innehåller grund infrastruktur, IT som inte syns,
och en tjänstenivå där system som används av verksamheten finns.
Ett omfattande migreringsprojekt genomfördes under 2012 där IT
miljön moderniserades för att möta verksamhetens kommande
behov. En standardiserad IT-miljö fungerar väl vid anskaffning och
integrering av nya verksamhetssystem, underlättar samarbete över
kommungränserna, drar nytta av färdiga anpassningar inom och
mellan system och ställer inte krav på specialistkompetens som kan
vara både svåranskaffad och dyr.
Forts
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§ 150 forts
Svar på medborgarförslag om öppen licens ska användas vid
inköp av hårdvara och mjukvara
Bedömningen är att det inte är realistiskt för Karlskrona kommun att
arbeta med öppen licens mer än i de fall detta motiveras av ett behov
inom aktuellt system.
Fredrik Danerklint berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 238, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras på grund
av avsaknaden av information och beräkningar på besparingar.
Arnstein Njåstad (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras i dag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget därmed är besvarat.
__
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2014.130.009

§ 151
Svar på medborgarförslag om att snabba processen gällande
ärendehandläggning av inkommande medborgarförslag.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014, § 68,av Roland Thörnquist. Förslaget är att
snabba upp processen för ärendehandläggning av inkommande
medborgarförslag.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 7 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att enligt
kommunallagen 6 kap, § 27 a ska ett ärende som väckts genom
medborgarförslag skall om möjligt handläggas så att ärendet kan
avgöras inom ett år från att det väcktes i kommunfullmäktige. I
Karlskrona kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige står det
att ett medborgarförslag ska beredas av kommunfullmäktige och att
beslut ska fattas inom 1 år.
Förslag som är klara ”verkställighetsärenden” som t.ex. löpande
underhåll eller ärenden som handläggs enligt speciallagstiftningen
skall inte behandlas som medborgarförslag.
Kommunledningsförvaltningen skall överlämna dessa till berörd
nämnd/förvaltning för handläggning.
Två gånger om året upprättas en förteckning på obesvarade
motioner och medborgarförslag som behandlas på
kommunfullmäktige och därefter expedieras till alla
nämnder/styrelser i Karlskrona kommun, där emellan påminns
nämnderna kontinuerligt om att de fortfarande har obesvarade
medborgarförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 239, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Kommunikationsavdelningen
Akten

KS.2014.233.103

§ 152
Svar på medborgarförslag om ny kommunslogan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85,av Roland Thörnquist. Förslaget är att införa
en ny kommunslogan.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
kommunslogans var vanliga fram till slutet av 1990-talet och de var
ofta en lek med ord. En del kommuner har fortfarande en slogan,
men få arbetar aktivt med dem och värdet ur
marknadsföringssynpunkt är tveksamt.
Idag har konkurrensen om nya invånare, företag och besökare
hårdnat och många kommuner arbetar istället med sitt
platsvarumärke. Arbetet syftar till att öka platsens attraktionskraft och
det involverar alla som bor och verkar där.
I slutet av 2012 antog kommunfullmäktige Vision Karlskrona 2030
som beskriver vad Karlskrona ska vara i framtiden. Efter sommaren
startar ett varumärkesarbete som syftar till att ta oss närmare
visionen. Både skärgården och världsarvet är viktiga delar i det
arbetet, men platsvarumärket är mycket mer än en slogan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 240, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Handikappnämnden
Akten

KS.214.11.730

§ 153
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 23 januari 2014, § 9,av Lennart Dahl.
Förslaget är att Handikappnämnden ska se över sin avgift för
sondnäring och hyressättning i bostad med särskild service, specifikt
lägenheter i gruppbostäder.
Handikappnämnden har den 19 juni 2014, § 27, lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att Kommunfullmäktige beslutar
årligen om matavgifter för äldre och handikappomsorgen. Kostnaden
för sondnäring jämställs i kommunfullmäktiges beslut med avgiften
för heldygnskost eftersom sondnäring oftast tillgodoser en persons
hela näringsbehov.
Sondnäring går under benämningen ”livsmedel för speciella
medicinska ändamål” eller ”SÄRNÄR” och ska användas under
läkares eller dietists inrådan. Patientansvarig läkare har det
övergripande ansvaret för ordination av sondnäring och ordinationen
görs i samråd med patientansvarig sjuksköterska och/eller dietist.
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, upp till och med
sjuksköterskenivå, för personer som bor i bostad med särskild
service. Kommunen ansvarar för att tillgodose brukarens behov av
vård, omsorg och näring.
Landstinget står för förskrivning och subvention av sondnäring i
ordinärt boende och har även stått för subvention av Karlshamns
kommuns brukare i särskilt boende (bostad med särskild service)
fram t o m 2014-02-28. När detta upphörde införde Karlshamns
kommun en egenavgift fr.o.m. 2014-03-01 beroende på hur mycket
sondnäring man är ordinerad.
Vid normal dygnsportion på 1500 ml/dygn beslutade Karlshamn om
en egenavgift på 1170 kr/mån att jämföra med landstingets tidigare
avgift på 840 kr/mån.
Utöver sondnäring tar Karlshamn ut en egenavgift för kosttillägg t ex
näringsdrycker på 180 kr/mån vid ett kosttillägg/dag, 360 kr/mån vid
två kosttillägg/dag osv. I Karlskrona ingår detta i heldygnskosten
oavsett behov.
Forts
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§ 153 Forts
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende.
Karlshamn har inte löst avgiftsfrågan helt när det ges en kombination
av sondnäring och vanlig mat däremot så finns avgift för smakportion
som uppgår till ¼ av ordinarie matavgift f.n. 812 kr/mån.
I Blekinges övriga kommuner, som sedan lång tid ansvarat för
sondnäring till brukare i särskilt boende, tas avgift ut för heldygnskost
även om vårdtagaren/brukaren har sondnäring. Sondnäring går även
att kombinera med kosttillägg som t.ex. näringsdrycker och i vissa fall
även vanlig mat som när vårdtagaren/brukaren är på väg att
återhämta sig från ett tillfälligt beroende av sondnäring. Om särskild
taxa införs för sondnäring så måste också rutiner och taxor tas fram
för kombination av sondnäring och annan näring/mat likande de i
Karlshamn.
Förvaltningen ser att det finns en skillnad mellan hur Karlshamn
kommun har resonerat för att ta ut i avgift för sondnäring och hur
övriga kommuner i Blekinge resonerat. Karlshamn jämställer brukare
som har sondnäring i särskilt boende med de som har sondnäring i
ordinärt boende och övriga kommuner i Blekinge jämställer brukare
som har sondnäring i särskilt boende med övriga brukare som bor i
särskilt boende. Handikappnämnden ser en vikt i att ingen
diskrimineras oavsett hur näringsbehovet tillgodoses.
Att tillgodose en persons näringsbehov med sondnäring är heller inte
billigare än avgiften för vanlig mat genomsnittskostnaden för
sondnäring med kringkostnader exklusive personalkostnader är i
handikappförvaltningen 3448 kr/mån/brukare att jämföra med
avgiften för den enskilde vid heldygnskost 3437 kr/mån.
Förvaltningen ersätter sedan i sin tur serviceförvaltningen med 149
kr/dygn motsvarande ca 4471 kr/mån. Ersättningen till
serviceförvaltningen motsvarar alla kostnader för lagning och
transport av maten t ex personal, lokaler och råvaror.
Kommunfullmäktige beslutade november 2005 (KF§181) efter
tidigare förslag och beslut i Handikappnämnden september 2005
(HN§56) att hyran för lägenheter i nyproducerade gruppbostäder ska
sättas efter det kvadratmeterpris som byggnationen erhåller.
Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att hyran för
lägenheter i handikappförvaltningens gruppbostäder ska följa
hyresutvecklingen i allmännyttan.
Forts
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§ 153 forts
Svar på medborgarförslag rörande enskilds matkostnader samt
hyressättning inom särskilt boende.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom att taket för hyran för
lägenheter i nyproducerade gruppbostäder ska vara kopplat till
högsta godtagbara hyra för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg
för pensionärer som Försäkringskassan fastställer årligen (år 2013
var taket 6 200 kr/månad).
Det finns en möjlighet att till Handikappnämnden ansöka om
jämkning av hyran om en person som bor i en lägenhet i ett
gruppboende har mindre än det fastställda förbehållsbeloppet kvar i
månaden att leva på.
Utifrån ovanstående anser inte handikappförvaltningen det aktuellt
att göra en översyn av avgiften för sondnäring eller hyressättningen i
förvaltningens särskilda boende.
Lennart Dahl berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september 2014,
§ 242, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Yrkande
Anna Ekström (FP) yttrar sig.
Kent Lewén (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
Akten

KS.2014.1.102

§ 154
Avsägelser av kommunala uppdrag
Annacarin Leufstedt (S) har i en skrivelse daterad 11 augusti 2014
avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i Affärsverken Karlskrona
AB, Affärsverken Energi AB och i Sydost Energi AB.
Bengt- Göran Koffed (S) har i en skrivelse daterad 11 augusti 2014
avsagt sig uppdraget som ledamot i Socialnämnden.
Marianne Widerbrant (C) har i en skrivelse daterad 10 september
2014 avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 155
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Lars-Göran Forss (M)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2014:
Affärsverken Karlskrona AB
Revisor Birger Wernersson (S) efter Annacarin Leufstedt.
Affärsverken Energi AB
Revisor Birger Wernersson (S) efter Annacarin Leufstedt.
Sydost Energi AB
Revisor Birger Wernersson (S) efter Annacarin Leufstedt.
_____
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Akterna
KS.2014.76.041
KS.2014.362.740
KS.2014.364.026
KS.2014.287.106
KS.2014.237.022
KS.2014.77.041
KS.2014.279.107
KS.2014.317.109
KS.2014.349.700
KS.2012.323.882
KS.2011.297.214
KS.2014.138.356
KS.2014.62.041
KS.2014.267.042
§ 156
Anmälningsärende.
1. Handikappnämnden 140619 § 22, budgetuppföljning per den 31
maj 2014.
2. Handikappnämnden 140619 § 23, Redovisning av kvalitetsbrister
vid en sänkning av nivåbedömningssystemet.
3. Handikappnämnden 140619 § 24, ökad arbetsbelastning inom de
psykiatriska teamen.
4. Tackbrev från Kristianstads kommun för all uppvaktning i samband
med firandet av Kristianstads 400-årsdag.
5. Socialnämnden 140509, § 57, Omfördelning av personalresurser.
6. Socialnämnden 140526, § 65, tertialbokslut med måluppföljning,
samt personalnyckeltal mätperioden 1 december 2013-31 mars
2014.
7. Socialnämnden 140623, § 84, budgetuppföljning maj 2014.
8. Socialnämnden 140825, § 100, budgetuppföljning juli 2014.
9. Revisorerna i Region Blekinge, granskning av beslut om
omlokalisering av Region Blekinges verksamheter.
10. Anmälan till kommunfullmäktige (SoL 16 kap § 6f-h) av ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen från
Handikappnämnden.
11. Anmälan till kommunfullmäktige (LSS 28 g §) av ej verkställda
beslut inom LSS 9§ från Handikappnämnden.
12. Kvartalsrapport 1 april-30 juni 2014 för Socialnämnden.
13. Tackbrev Demokratipriset 2014.
14. Kulturnämnden 140624, § 40, redovisning av uppdrag att
kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden ska skriva om
samtliga samarbetsavtal gällande skol- och filialbibliotek och i de fall
inga skriftliga avtal finns teckna nya.
15. Länsstyrelsen 140812, dnr 404-2172-14, begäran om förlängd
svarstid m.m Fäjö 1:110. Säljö Udde, Karlskrona kommun.
16. Skrivelse 140812 angående avloppsanslutning. forts
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§ 156 forts
Anmälningsärende.
17. Äldrenämnden 140827, § 74, budget- och
verksamhetsuppföljning per den 30 juni och den 31 juli 2014.
18. Räddningstjänsten Östra Blekinge tertialbokslut med
verksamhetsuppföljning april 2014.
_____
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Akterna

KS.2014.318.106
KS.2014.319.870
KS.2014.334.282
KS.2014.320.866
KS.2014.335.105
KS.2014.341.330
KS.2014.307.183
KS.2014.339.312
KS.2014.338.317
KS.2014.337.400
KS.2014.342.623
KS.2014.347.822
KS.2014.356.141
KS.2014.353.310
KS.2014.357.315
KS.2014.358.315
KS.2014.367.519
KS.2014.366.752
KS.2014.369.330
KS.2014.372.379
KS.2014.371.849
KS.2014.375.872
KS.2014.380.879
KS.2014.381.311
KS.2014.385.842
KS.2014.388.869
KS.2014.395.033
KS.2014.396.860
KS.2014.394.609
KS.2014.393.338
KS.2014.406.106
KS.2014.414.866
KS.2014.415.840
KS.2014.422.312
KS.2014.435.879
KS.2014.439.332
KS.2014.445.040
KS.2014.446.460
KS.2014.359.330
KS.2014.449.879
KS.2014.451.139
§ 157
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om speltävling med Karlskrona i centrum, av Filip
Issal.
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Medborgarförslag om att Stakholmen i Borgmästarfjärden ska bli
byggnadsminne, av Roland Thörnquist.
Forts

§ 157 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i Jämjöområdet,
av Rasmus Svensson.
Medborgarförslag om en centrumklocka centralt belägen i Rödeby,
av Jörgen Anehäll.
Medborgarförslag om kulturell-örlogsmiljöresa, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att ta bort den asfalterade vägen genom
Amiralitetsparken vid Klockstapeln, av Kenneth Johansson.
Medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan delen för gående
och delen för cyklande på gc-vägen längs Torhamnsvägen i Jämjö,
av Simon Svedklint.
Medborgarförslag om att sätta upp en belysning i Dalen nedanför
Hammarbyvägen i Jämjö, av Viktor Arvidsson.
Medborgarförslag om att bygga en cykelbana längs Torhamnsvägen
mot Byfallet och Hallarums gammelgård, samt markera en
cykelöverfart mellan nuvarande gc-vägen och den nya cykelbanan,
av Christoffer Berntsson.
Medborgarförslag om att om att utföra fukt- och mögelkontroll i alla
kommunala byggnader, av Bea Alexandersson.
Medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i närheten av
centralstationen i Karlskrona, av Elin Johansson.
Medborgarförslag om att om att utöka skolskjutsarna från och till
Kyrkskolan och Jändelskolan, till att köra på sträckan mellan
Klakebäck och Törnåkravägen, av Linnea Söderberg.
Medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö, av Julia
Karlsson.
Medborgarförslag om att Carlskrona kommun tar beslut om att bli
bättre på att marknadsföra inhemska Karlskrona produkter, av
Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen vid
övergången vid busshållplatsen i Öljersjö, av Julia Williamsson.
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Medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i Jämjö
centrum, av Alice Johansson. Forts
§ 157 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser invid
Villavägen i Jämjö, av Sabina Nordahl.
Medborgarförslag om att utöka kampanjen ”inga löjliga bilresor”, av
Roland Thörnquist.
Motion om utslussningsboende för kvinnor av Ingrid Hermansson
(C).
Medborgarförslag om att byta ut papperskorgarna i stadens utemiljö,
av Roland Thörnquist.
Motion om utslussningsboende för kvinnor av Ingrid Hermansson
(C).
Motion om att inrätta affärsnätverket ”solenergins Karlskrona” av
Börje Dovstad (FP).
Medborgarförslag om mindre mobila enheter, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om en opartisk utredning hur Karlskrona förvaltat
och utvecklat Världsarvet, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra
en belysningsplan för vårt världsarv, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna på Trossö, av
Ida Colvin.
Medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna kanal med text:
ni lämnar fastlandet- Välkommen till skärgårdsstaden och
världsarvsstaden Karlskrona, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att använda fler objekt inom Karlskrona
världsarvsmiljö för t ex olika musik evenemang, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på gymnasiet att
få sommarjobb, av Clara Johnsen m fl.
Medborgarförslag om att underlätta för ungdomar att delta i
Karlskronas kulturliv genom en kommunägd anläggning, av Shirin
Zolfeghari m fl.
Medborgarförslag om att få slippa läxor, av Julia Wikgren- Erheim

m fl.
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forts

§ 157 forts
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om fler papperskorgar, speciellt vid
busshållplatser, av Emina Gluhsc.
Medborgarförslag om att starta en kampanj som ställer frågan om
hur Karlskrona kommuns invånare tycker att kv. Muddret och KV.
Hattholmen ska utvecklas och förändras för framtiden, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om ubåtarna Näcken och Najad, av Pernilla
Olander och Mats Olander.
Medborgarförslag om kikare på Tyska bryggareberget, av David
Erak.
Medborgarförslag om att göra tunnel/schakt-systemet under del av
Kungsgatan till gång- och cykelled, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att bilda Karlskrona skönhetsråd, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om en ny lekpark i Nättraby, av Daniel Johansson.
Motion om att fakturor, påminnelser och krav ska hanteras lika
oberoende vilken förvaltning som skickar ut fakturan, av Ingrid
Hermansson (C).
Motion om Svensk närodlad mat i våra kommunala skolor, av Jörgen
Johansson (C).
Medborgarförslag om att sätta upp skräpkorgar och fler bänkar i
Dalen, längs gc-vägen nedanför Hammarbygården i Jämjö, av
Sabina Nordahl.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att verka
för att kunna få H.M.S Carlskrona att stanna i staun, av av Roland
Thörnquist.
Motion om att införa mentorsprogrammet i Karlskrona, av Anna
Ekström (FP) och Emina Cejvan (M).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
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___

Landstinget Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2006.366.106

§ 158
Förslag till fortsatta avtal mellan Landstinget Blekinge om
patientnämndsverksamhet
Enligt lagen om patientnämndsverksamhet ska det i varje kommun
finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa
patienter inom den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommunen
eller enligt avtal med kommunen och den allmänna omvårdnad enligt
socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och
sjukvård. En kommun som ingår i ett landsting får överlåta
uppgifterna till landstinget, om kommunen och landstinget har
kommit överens om detta.
Landstinget Blekinge har avtal med länets kommuner om
patientnämndsverksamhet sedan åtskilliga år. Avtalen har löpt på
fyra år motsvarande den politiska mandatperioden. Nu gällande avtal
löper ut 2014-12-31. Landstinget Blekinge har tillskrivit länets
kommuner och erbjudit en förnyelse av avtalet fr om 2015. Avtalet
föreslås gälla tillsvidare. Några förslag till förtydliganden och tillägg i
avsikt att förbättra och utveckla samverkan inom området har tillförts
jämfört med tidigare lydelse. En del av dessa sker med stöd i de
förändringar i lagen om patientnämndsverksamhet som har införts
under senare år, bl a utökad informationsskyldighet.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 18 juni, § 125
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
187, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att överlåta uppgifterna enligt 1 § lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet till Landstinget Blekinge,
förtroendenämnden, samt
2. att godkänna bifogad överenskommelse med Landstinget
Blekinge om överlåtelse av uppgift som patientnämnd
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

18 september 2014 37

Samtliga nämnder/styrelser
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2011.588.400

§ 159
Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och
klimatprogram.
Härmed överlämnas Miljöbokslut /uppföljning av Miljöprogrammet
samt Energi- och Klimatprogrammet för Karlskrona kommun.
Den upprättade uppföljningen redovisar bland annat de mål som
finns i programmen, samt nyckeltal och indikatorer.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 18 juni, § 133
bordlagt ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
195, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna uppföljningen av miljöprogram och energi- och
klimatprogrammet för Karlskrona kommun, samt
2. att denna uppföljning utgör miljöbokslut för år 2013.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Äldrenämnden
AB Karlskrona Moderbolag
AB Karlskronahem
Budgetberedningen
Ekonomienheten
Akten
§ 160
Återremiss hyresavtal Hammarbygården.

KS.2014.99.736

Vid det särskilda boendet Hammarbygården i Jämjö föreligger
ett stort behov av renovering och ombyggnad. AB
Karlskronahem har tidigare arbetat med utgångspunkt i att
byggnaden kan genomgå omfattande renoverings- och
ombyggnadsåtgärder. Dessa åtgärder kalkylerades till en total
utgift om 45 mnkr, varav 15 mnkr skulle finansieras via AB
Karlskronahems egna medel för underhåll. För den resterande
delen av utgiften, 30 mnkr, beviljade kommunfullmäktige (§ 71,
2014-04-24) finansiering genom utökat investeringsutrymme och
utökat låneutrymme för AB Karlskronahem. Den ökade
hyreskostnaden för äldrenämnden beräknades då uppgå till ca
1,4 mnkr, en kostnadsökning som nämnden då bedömde skulle
rymmas inom nämndens gällande ekonomiska ramar.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 förelåg förslag att
ge Tekniska nämnden i uppdrag att teckna ett högst femtonårigt
hyresavtal med AB Karlskronahem rörande ett ombyggt och
renoverat Hammarbygården.
Under maj månad 2014 gör Karlskrona hem en fördjupad analys av
ombyggnadsalternativet och gör då bedömningen att en
nybyggnation av de tre lågdelarna blir ca 9 mnkr dyrare än en
ombyggnation/renovering men att en nybyggnation också ger fler och
bättre möjligheter både ur ett arbetsmiljö- som ur ett
omvårdnadsperspektiv.
Kort tid före fullmäktiges sammanträde 2014-06-18 konstaterade
således AB Karlskronahem att det var mer fördelaktigt att riva de
befintliga lågbyggnadsdelarna vid Hammarbygården och ersätta dem
med nybyggnation. De ekonomiska förutsättningarna för projektet
förändrades därmed i grunden. Den totala utgiften ökar från 45 till ny
bedömd nivå om 54 mnkr. Eftersom byggnaderna rivs och ersätts
med nya kvarstår inte förutsättningen att finansiera delar av den
totala utgiften med underhållsmedel. Det innebär att
investeringsutgiften ökar från 30 mnkr till 54 mnkr.
I och med att investeringsutgiften ökar så ökar också äldrenämndens
bedömda hyreskostnader med 0,9 mnkr, från 1,4 till 2,3 mnkr. Forts
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§ 160 forts
Återremiss hyresavtal Hammarbygården.
Mot bakgrund av de nya fakta som tillkom i ärendet beslutade
kommunfullmäktige vid sammanträdet 18 juni att återremittera
ärendet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att de tre berörda
parterna, AB Karlskronahem, Tekniska nämnden och Äldrenämnden,
synes vara överens om att ett nybyggnadsalternativ är att föredra
framför renovering och ombyggnation av befintliga byggnader. Ett
nybyggnadsalternativ får dock mer omfattande ekonomiska följder än
renovering och ombyggnation.
De bedömningar som i dag görs landar på en investering om 54
mnkr. Det måste noteras att det inte förligger vare sig någon
projektering eller upphandling till grund för den bedömda utgiftsnivån.
En nybyggnation kommer således att ta i anspråk ytterligare 24 mnkr
av kommunens (och kommunkoncernens) likviditet jämfört med
ombyggnadsalternativet – baserat på en total utgift om 54 mnkr.
Eftersom det saknas medel för egenfinansiering av investeringar
innebär det att en nybyggnation kräver ytterligare nyupplåning med
motsvarande belopp.
Antalet bostäder i en nybyggnation kommer att bli fler än i dag.
Äldrenämnden ser att det mot slutet av detta decennium kommer att
finnas ett behov av fler bostäder i särskilt boende kommunen.
Alternativet med nybyggnationen skulle således kunna motiveras
som ett ”förtida uttag” av kommande förväntad volymökning. Det i sig
motiverar också att nämnden ges en ramökning med 0,9 mnkr.
Kommunledningsförvaltningen är väl insatt i såväl behovet av
åtgärder vid Hammarbygården, liksom att det i framtiden med stor
säkerhet kommer att behövas fler bostäder i särskilt boende jämfört
med idag. Kommunledningsförvaltningen måste dock samtidigt
framhålla de ekonomiska konsekvenserna av en förändrad inriktning
i projektet, och ställa dessa i relation till främst det finansiella läget för
kommunkoncernen.
Sedan kommunfullmäktige i november 2013 fastställde
investeringsbudgeten för 2014 och framåt har den beslutade
utgiftsnivån i kommunen ökat med 48 mnkr för 2014 till följd av såväl
nya objekt som fördyrningar av befintliga. Därtill ska läggas redan nu
uppdagade behov/önskemål som ska adderas till beslutade nivåer.
Forts
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§ 160 forts
Återremiss hyresavtal Hammarbygården.
Eftersom budget- och planprocessen inte påbörjats ännu saknas
bearbetning av identifierade behov, men de nivåer som det för den
innevarande femårsperioden handlar om uppgår för närvarande till i
runda tal 250 mnkr.
Med de resultatbilder som för närvarande föreligger innebär varje
utökad investering ett motsvarande utökat behov av nyupplåning. Det
är därför angeläget att framhålla nödvändigheten av att i det
kommande budgetarbetet nogsamt överväga varje enskild framtida
planerad investering.
Kommunledningsförvaltningen framför inte detta som ett motiv till att
inte genomföra en nybyggnation vid Hammarbygården, men det är
trots allt väsentligt att placera in varje tillkommande investering och
dess ekonomi i ett faktiskt finansiellt förhållande.
Ett utökat låneutrymme för AB Karlskronahem bedömer
Kommunledningsförvaltningen kunna rymmas inom den redan
beslutade låneramen för år 2014 om 4 882 mnkr för
kommunkoncernen. AB Karlskronhems låneram föreslås uppgå till
1 570 mnkr. Utökningen av Karlskronahems låneram finansieras
genom att minska Region Blekinges låneram med 20 mnkr samt
Karlskrona kommuns låneram med 4 mnkr. Region Blekinge har
beslutat att lämna kommunens koncernkontosystem varför tidigare
beslutad checkräkningskredit om 20 mnkr ej längre är aktuell.
Aktuella ramar för upplåning m.m. framgår av bilaga.
I ett läge där kommunfullmäktige skulle välja att avstå från
nybyggnadsalternativet till förmån för det tidigare planerade
ombyggnadsalternativet är det viktigt att fullmäktige i så fall fattar
beslut enligt det ursprungliga förslag som framgår av underlaget till
det återremitterade ärendet. För tydligheten skull ska då framhållas
att det återremitterade ärendet endast avsåg uppdraget att teckna
hyresavtal med AB Karlskronahem, samt att ökade hyreskostnader
ska rymmas inom äldrenämndens gällande ram. Övriga beslut för att
sätta igång ett sådant projekt är redan fattade av fullmäktige 24 april.
Kommunledningsförvaltningens beredning av återremissen har skett
parallellt med att ärendet har behandlats inom Äldrenämnden
respektive Tekniska nämnden. Dialog har under hand hållits med
berörda tjänstemän inom de två förvaltningarna liksom med AB
Karlskronahem.
Forts
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§ 160 forts
Återremiss hyresavtal Hammarbygården.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 220, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka AB Karlskronahems investeringsutrymme för
nybyggnation av delar av det särskilda boendet Hammarbygården
från 30 mnkr till 54 mnkr,
2. att utöka AB Karlskronahems lånetutrymme för nybyggnation av
delar av det särskilda boendet Hammarbygården från 30 mnkr till 54
mnkr,
3. att fastställa bilaga KF ramar för upplåning, utlåning och
borgensteckning år 2014,
4. att ge tekniska nämnden tillstånd att teckna ett nytt högst
femtonårigt hyresavtal med AB Karlskronahem avseende ett delvis
nybyggt och ombyggt Hammarbygården, samt
5. att hänskjuta till budgetberedning för budget och plan 2015-2017
att beakta äldrenämndens behov av utökad driftbudgetram med
anledning av nybyggnation vid det särskilda boendet
Hammarbygården.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Socialnämnden
Akten

KS.2014.346.150

§ 161
Avtal om konsumentvägledning
Socialnämnden beslutade den 23 juni 2014 följande:
 att hos kommunfullmäktige begära att punkten ”att svara för
konsumentvägledning” ej längre ska ingå i socialnämndens
reglemente,
 att under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om
ändring av socialnämndens reglemente beträffande ansvaret för
konsumentvägledning meddela Konsument Södra Småland att
Karlskrona kommun säger upp avtalet om samverkan beträffande
konsumentvägledning,
 att om kommunfullmäktige ej medger ändring av reglementet
beträffande socialnämndens ansvar för konsumentvägledning ge
socialnämndens ordförande i uppdrag att göra avtal med konsument
Södra Småland om samverkan i konsumentvägning 2015 till en
kostnad av högst 260 000 kronor.
Bakgrunden till beslutet beskrivs i ärendet till socialnämnden. I
korthet anges att Karlskrona kommun sedan år 2009 haft ett
samarbete med 13 andra kommuner kring gemensam
konsumentvägledning, där Ljungby kommun fungerar som
värdkommun. Konsumentvägledning är ingen obligatorisk
verksamhet men aktuell statistik visar att 272 av landets 290
kommuner erbjuder denna tjänst i någon form. Socialförvaltningen
skriver vidare att de har uppfattningen att det är god kvalitet på den
tjänst som genomförs.
Socialförvaltningen ser dock att i den rådande ekonomiska
situationen att det är nödvändigt att minska kostnaderna där det är
möjligt. Förvaltningen bedömer att för närvarande bör resurserna
satsas på utredningar av och insatser för barn som far illa samt
förebyggande arbete för barn. Mot bakgrund av detta föreslås att
nämnden inte tecknar ett nytt avtal med Konsument Södra Småland
då det nuvarande avtalet går ut vid årsskiftet. Beslutet föreslås gälla
under förutsättningen att kommunfullmäktige ändrar i reglementet.
Forts
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§ 161 Forts
Avtal om konsumentvägledning
I ärendet beskrivs också kort att det finns nationellt förslag att inrätta
en nationell upplysningstjänst inom aktuellt område.
Kommunledningsförvaltningen gör följande kommentarer kring
ärendet.
Vi är väl medvetna den ekonomiska situationen som socialnämnden
har och det faktum att konsumentvägledningen inte är en
obligatorisk verksamhet. Men, nämnden som har ansvar för
verksamheten har också tilldelats ekonomiska medel för att
genomföra den.
Om kommunfullmäktige anser att Karlskrona kommun inte längre
ska erbjuda denna tjänst så ska reglementet förändras men också
den ekonomiska ram som tilldelats. Om kommunfullmäktige beslutar
att medlen ska finnas kvar inom nämnden i syfte att kunna
användas för andra ändamål sker det i praktiken ett tillskott av
medel.
I flera kommuner ligger konsumentvägledningen på
medborgarkontor eller servicekontor eller motsvarande.
Konsumentverket har fått i uppdrag att ta fram den nya nationella
konsumentupplysningen som bland annat kommer att bestå av ny
webbplats och en vägledningstjänst dit konsumenter kan ringa eller
mejla.
Samtidigt pågår diskussion kring ny organisation i Karlskrona
kommun. Vi anser att det är lämpligt att också
konsumentvägledningens framtida ansvar bör omfattas av denna.
Då det finns flera faktorer som i framtiden kan påverka denna
verksamhet och det faktum att det är inte lämpligt att avvakta beslut
i denna fråga, gör vi följande bedömning.
Det finns inte skäl att avsluta ett väl fungerande samarbete och
därmed ta bort denna tjänst för kommunens medborgare.
Socialnämnden förlänger samarbetsavtalet för 2015 med
Konsument Södra Småland och utvärderar effekten av införandet av
den nationella upplysningstjänsten. Detta för att nytt
ställningstagande ska kunna göras inför framtiden under hösten
2015.
Konsumentvägledningens framtida organisatoriska placering bör
hanteras i en kommande organisationsförändring. Forts
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§ 161 Forts
Avtal om konsumentvägledning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 221, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för närvarande inte ändra socialnämndens reglemente
avseende ansvaret för konsumentvägledningen,
2. att socialnämnden förlänger samarbetsavtalet för 2015 med
Konsument Södra Småland
3. att undersöka möjligheterna att få konsumentvägledning tillbaka till
Karlskrona kommun alternativt tillsammans med Ronneby kommun
Ulf Hansson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Utbildningsnämnden
Akten

KS.2014.271.609

§ 162
Digitala skolan
I rådet för ungdomsfrågor har förslag ställts om att i kommunen
skapa en kompletterande fritidsaktivitet, utöver det befintliga
utbudet inom kultur och idrott, med inriktning mot digitalt
skapande.
Utbildningsförvaltningen har de resurser och den kompetens
som krävs för att anordna den föreslagna nya fritidsaktiviteten
riktad till ungdomar fr o m åk 6 i grundskolan t o m åk 3 på
gymnasiet, Digitala skolan. Rådet för ungdomsfrågor har därför
vänt sig till utbildningsförvaltningen som utförare av aktiviteten
under en prövoperiod höstterminen 2014.
Utbildningsnämnden har den 22 maj 2014, § 27, har för egen
del beslutat att godkänna förslaget att inom
utbildningsförvaltningen anordna fritidsaktiviteten Digitala
skolan. Utbildningsnämnden har vidare anhållit att
kommunfullmäktige ska fastställa deltagaravgift, 300 kr för
hösten 2014 och därefter 600 kr per termin. Nämnden anger i
sitt beslut följande:
Varför/bakgrund:
 Det finns en lucka i nuvarande utbud där det digitala området inte
alls finns med i ett för övrigt stort utbud av idrotts- och
kulturaktiviteter
 Det finns ett behov att ta tillvara det engagemang och den
kunskap som många unga har inom det digitala området. En del av
dessa unga riskerar bli isolerade i sin datoranvändning för spel etc.
 För personlig utveckling för unga människor
 För att motivera behovet av teoretisk grund i skolan, t ex
matematik och programmering, som är grunden för att kunna skapa
digitalt.
 Att inom detta – digitala – område locka både flickor och pojkar till
aktivt skapande/lärande.

Forts
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§ 162 forts
Digitala skolan
Genomförande:
 På Törnströmska gymnasiet där lokaler, utrustning och lärare
finns tillgängliga
 Start hösten 2014 med en försökstermin
 Två grupper à 12 deltagare; en för grundskolans åk 6-8 och
en för grundskolans åk 9 – åk 3 på gymnasiet. Båda
grupperna ska vara mixade flickor-pojkar.
 Varje grupp får två timmars undervisning/handledning under
tolv veckor under hösten.
 Upptagningsområde: Hela kommunen
 Avgift för deltagarna: 300 kr för höstterminen. Vid fortsatt
verksamhet dubbleras avgiften för att komma i nivå med
Kulturskolans nuvarande avgifter.
Budget/finansiering:
Kostnad föreligger enbart för lärare/handledare och viss
marknadsföring = maximalt 32000 kr för hösten 2014.
Finansiering via deltagaravgifter (ca 7000 kr) samt resten fördelat på
5 förvaltningar; UF, BUF, Soc, IFF och KF (ca 5000-6000 kr per
förvaltning).
Alternativ finansiering undersöks via framför allt lokalt verksamma
företag inom branschen.
Yrkanden
Ulf Hansson (V) yrkar avslag på att-sats 2 samt yrkar att fastställa
deltagaravgiften till 300 kronor för höstterminen 2014 och framåt.
Börje Dovstad (FP), Emma Swahn-Nilsson (M) samt Sofia Bothorp
(MP) yrkar bifall till Allmänna utskottets förslag
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på allmänna utskottets förslag
mot Ulf Hanssons ändringsyrkande på att-sats 2 och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 222, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge utbildningsnämnden i uppdrag att anordna ovan beskrivna
fritidsaktivitet, Digitala skolan, inledningsvis som en försökstermin
hösten 2014 för att därefter utvärderas, samt
2. att fastställa deltagaravgift till 300 kr för höstterminen 2014 och
därefter till 600 kr per termin.
Forts
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§ 162 forts
Digitala skolan
Yrkande
Emma Swahn- Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulf Hansson (V) yrkar avslag på att-sats 2 samt yrkar att fastställa
deltagaravgiften till 300 kronor för höstterminen 2014 och framåt,
samt yrkar att utreda möjligheterna till sänkning av avgifterna av
avgifterna till kulturskolan inför budgetberedningen 2015.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar avslag på Ulf Hanssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på
attsats 2 mot Ulfs Hansson avslagsyrkande på attsats 2 och finner
att kommunfullmäktiges beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att ge utbildningsnämnden i uppdrag att anordna ovan beskrivna
fritidsaktivitet, Digitala skolan, inledningsvis som en försökstermin
hösten 2014 för att därefter utvärderas, samt
2. att fastställa deltagaravgift till 300 kr för höstterminen 2014 och
därefter till 600 kr per termin.
Reservation
Ulf Hansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
___
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Politiska partier i kommunfullmäktige
Förhandlingschef
Kommunjurist
Löneenheten Serviceförvaltningen
Akten

KS.2014.409.104

§ 163
Regler för partistöd
Ärendet föredras av kommunjurist Maria Thuresson.
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige.
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft 1
februari 2014. De nya reglerna tillämpas på partistöd fr om 15
oktober 2014, då den nya mandatperioden för ledamöter och
ersättare i fullmäktige inleds.


Ändringarna i kommunallagen innebär i huvudsak att
fullmäktige årligen ska besluta om utbetalningen av partistöd
till respektive parti
 partiet ska till fullmäktige lämna in en redovisning som visar att
föregående års partistöd använts för sitt ändamål. Partiet ska
också utse en särskild granskare som ska granska
redovisningen och avlämna en rapport som ska bifogas
redovisningen. Redovisningen och granskningsrapporten ska
lämnas senast 30 juni avseende föregående års stöd.
 fullmäktige genom en lokal regel kan begränsa partistödet i
förhållande till partier som under mandatperioden får ”tomma
stolar ”, d v s mandat för vilket länsstyrelsen inte kunnat
fastställa en vald ledamot enligt 14 kap vallagen
 fullmäktige genom en lokal regel får besluta att partistöd inte
ska betalas ut om ett parti inte lämnat redovisning för
föregående år
Lagändringarna innebär att fullmäktige måste anta vissa lokala regler
för partistödet.
Bifogat förslag innebär ingen ändring i nivåerna på partistödets grund
– och mandatstöd och det bygger också på samma årliga
uppräkningsprincip som idag tillämpas. Det föreslås att utbetalningen
sker kvartalsvis i förskott. Förslaget innebär vidare att rätten till
partistöd för ett mandat upphör tre månader efter det att en ”tom stol”
uppstått i fullmäktige. Forts
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§ 163 Forts
Regler för partistöd
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 223, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa regler för partistöd i Karlskrona kommun enligt bifogat
förslag.
Yrkanden
Mats Lindbom (C) och Ola Svensson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2014.292.299

§ 164
Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
avlopp Mölletorp-Kättilsmåla
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 27 maj 2014 beslutat
föreslå Kommunstyrelsen att hemställa hos Kommunfullmäktige att
utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlott
Mölletorp-Kättilsmåla.
I samband med att Kättilsmåla avloppsreningsverk och vattenverk
läggs ner, och det byggs överföringsledningar mellan Kättilsmåla och
Mölletorp, kan ca 50 enskilda avlopp saneras. För att Lagen om
allmänna vattentjänster (LAV) skall gälla juridiskt för dessa
fastigheter måste de läggas in i kommunens verksamhetsområde för
vatten och avlopp. För alla fastigheter som ligger innanför
verksamhetsområdet gäller kommunens VA-taxor och kommunen är
skyldig att dra fram en VA-servis till tomtgränsen eller tomtens
omedelbara närhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 224, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp
enligt upprättade kartor.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.2014.293.340

§ 165
Extra anslag för VA- utbyggnad Svarta Byn, Gullberna Park
Tekniska nämnden har fattat beslut, 27 maj 2014, § 62, om att
föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära utökad
investeringsram för Va-verksamheten om 2,4 mnkr.
Investeringsanslaget skall användas till VA-serviser till en del av
detaljplaneområdet Svarta byn på fastigheten Gullbernahult, 86. Det
aktuella området består av 30 tomter och har förvärvats av
Trivselhus AB. Trivselhus har begärt VA-serviser till tomterna vilket
kommunen är skyldig att tillhanda då fastigheten ligger inom
kommunens verksamhetsområde. Planerad byggstart är september
månad 2014. Tomterna är inte avstyckade så anläggningsavgifterna
uppskattas till 4 mnkr.
Kommunledningsförvaltningens beredning
I den nu gällande investeringsplanen för VA och
Renhållningsverksamhet finns 87 mnkr avsatta avseende åren 2014
– 2018. I denna klumpsumma har då speciellt avsatts 2 mnkr årligen,
d.v.s. totalt 10 mnkr under planperioden, för investeringar i nya
serviser.
Hittills under året har inga investeringar i VA-serviser gjorts. Samtliga
investeringsmedel om 2 mnkr avsedda för va-serviser har i stället fått
tas i anspråk för att hantera oförutsedda investeringsutgifter i bl.a.
Johannishusprojektet.
Med de resultatbilder som för närvarande föreligger innebär varje
utökad investering ett motsvarande utökat behov av nyupplåning. Då
gällande investeringsplan för kommunen i år har utökats med 48
mnkr till följd av fördyringar och tillkommande projekt anser
kommunledningsförvaltningen att samtliga nu tillkommande
äskanden om utökad investeringsram ska hänskjutas till kommande
budgetberedning för åren 2015 – 2019. Detta så att en ny samtidig
och övergripande prövning och prioritering kan göras.
Kommunledningsförvaltningen gör inte någon annan bedömning än
att Va-serviser till tomterna på Gullbernahult är nödvändiga och skall
utföras.
Forts
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§ 165 forts
Extra anslag för VA- utbyggnad Svarta Byn, Gullberna Park
Kommunledningsförvaltningen menar dock att tekniska nämnden ska
göra nödvändiga omprioriteringar i sin investeringsbudget för år 2014
så att ovan nämnda investering inryms inom den av
kommunfullmäktige fattade investeringsbudgeten år 2014 om 32 801
mnkr för Va-verksamheten. I kommande budgetberedning kommer
sedan en översyn av VA:s investeringsbudget för åren 2015-2019
att göras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 225, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för VAutbyggnad på fastigheten Gullbernahult, 86.
2. att investeringsutgiften om 2,4 miljoner kronor ska inrymmas inom
2014 års tillgängliga investeringsram för VA-verksamheten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS. 2013.288.030

§ 166
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni
2013, § 82, av Patrik Hansson (S) Förslaget är att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta upp ett projekt likande
Vägvisaren.
Kommunledningsförvaltningen har den 15 januari 2014 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Vägvisaren var
en verksamhet inom dåvarande arbetsmarknadsenheten mellan
1997-2008. Verksamheten var helt självfinansierande. Projektet hade
primärt till syfte att arbeta med personlig coachning, uppföljning samt
vägledning till arbetslösa ungdomar. Januari 2008 beslutade
regeringen enligt förordning (2007:1364) att Arbetsförmedlingen skall
upphandla insatser från privata aktörer för deltagare i jobbgarantin
för ungdomar och inom Jobb- och utvecklingsgarantin och att
samverkan med kommuner skall avslutas, undantaget om
arbetsförmedlingen inte hittar någon privat aktör som kan åta sig
uppdraget.
Vägvisaren avvecklades för att sedan övergå till ett ESF projekt kallat
Perrongen som arbetade på liknande sätt som Vägvisaren fast med
målgruppen för ekonomisk bistånd. Projektet upphörde 2011.
Arbetssättet som varit framgångsrikt under såväl Vägvisare som
Perrongen följde med in i den permanenta verksamheten AMECA
som arbetar med vägledning och coachning riktat till alla som har en
anvisad plats inom Arbetsmarknadsavdelningen. Inga ungdomar har
under tiden anvisats till kommunen via arbetsförmedlingen utan de
har använt sig av de privata aktörerna som finns på marknaden.
Under våren 2013 lades ett varsel på Telenor i Karlskrona vilket
berörde många unga invånare i Karlskrona. I samband med det
startade arbetsmarknadsavdelningen upp en verksamhet på prov,
kallad ungdomslots, som placerades i Komvux lokaler och som på
drop-in basis skulle kunna ta emot ungdomar. Behovet visade sig
vara stort vilket gjorde att arbetet växlades upp genom projekt
Ungsam som drivs genom Region Blekinge.
Under hösten 2013 har en KLF genomfört en förstudie med inriktning
att starta upp ett Navigatorcentrum i Karlskrona. Forts
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§ 166 forts
Svar på motion om att starta upp ett projekt liknande
Vägvisaren.
Förstudien är i samma anda som föreslagits i motionen.
Namnet navigatorcentrum är ett känt begrepp i Sverige som bygger
på ett koncept framtaget av en rad kommuner i samverkan med
ungdomsstyrelsen, arbetsförmedlingen och andra aktörer. Mer
information finns på http://www.navigatorcentrum.se. En del
kommuner har använt namnet Navigatorcentrum andra har valt att
kalla det vid annat men fokus är ungdomar och en väg in – flera
vägar ut.
Navigatorcentrums ska byggas kring ungdomen och dess behov,
organisationen ska hela tiden vidareutvecklas och vara flexibel i sin
uppbyggnad. Det huvudsakliga syftet med Navigatorcentrum är att
etablera en verksamhet som kan underlätta för de unga att känna att
det finns en samverkan runt dem som individer, där berörda aktörer
arbetar tillsammans för och med den unge. Navigatorcentrum skall
fungera som en plattform där offentliga aktörer samt företrädare för
det lokala och regionala näringslivet arbetar tillsammans för att
motverka ungdomars utanförskap på såväl arbetsmarknaden som
samhället i stort.
I förstudien framgår att Navigatorcentrum skall inkludera
arbetsmarknadsavdelningens arbete med personlig vägledning och
coachning, ungdomslotsen samt annat stöd som kan behövas för de
ungas väg till arbetet eller studier.
Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat att arbetet skall fortgå
med målet att Karlskronas Navigatorcentrum startar under
halvårskiftet 2014.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 20 mars 2014 § 56
och den 24 april 2014 § 78, den 22 maj 2014 § 98, 18 juni 2014 135
beslutat att bordlägga motionen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 mars 2014, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

KS.2014.31.023

§ 167
Svar på motion om tjänst som marinbiolog.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 23 januari 2014,
§ 9, av Bruno Carlsson (SD) Förslaget är att inrätta en permanent
tjänst som kommunal marinbiolog.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 mars 2014, § 59, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att en ökad kompetens
inom myndigheten är alltid välkommen men problemen i samband
med nedsmutsning av skärgården löses enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand inte av en marinbiolog
då orsakerna till de problem förslagsställaren påvisar är knutna till
luft- och vattenutsläpp från landbaserad verksamhet. Vad som krävs
är att minska på utsläppen från de verksamheter som är ansvariga
för situationen i
skärgårdsmiljön såsom tillverkningsindustri, trafik,
avloppsreningsverk, enskilda avlopp och lantbruk samt allmänhetens
användande av produkter som påverkar miljön.
I de fall en marinbiologisk expertis kan krävas är det billigare för
kommunen att anlita en för ändamålet specialiserad konsult. För de
allmänna marinbiologiska frågorna finns egen ekologisk kompetens
och dessutom flera marinbiologer på Länsstyrelsen som kan
tillfrågas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet av en marinbiolog
för tillfället är begränsat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 22 maj 2014 § 95 och
den 18 juni 2014 § 136 beslutat att bordlägga motionen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 maj 2014, §
157, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Serviceförvaltningen
Akten

KS.2011.279.460

§ 168
Svar på motion om att kommunen tar ansvar för vad som
serveras i kommunens kök
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 26 maj 2011, §
72, av Christopher Larsson (SD) Förslaget är att utreda hur vi ska
kunna öka mängden svenskt kött i kommunen, att utreda varifrån
maten vi köper in verkligen kommer ifrån, att tillse så köken runt om i
kommunen köper in kött som är ursprungsmärkt, samt att ta bort kött
som inte är slaktat enligt djurskyddsförordningen.
Serviceförvaltningen har den 4 april 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun,
upphandlingsenheten i samarbete med serviceförvaltningens
kostenhet, arbetar fram kravspecifikationer vid upphandling av
livsmedel.
I nuläget utgår kraven på upphandlade livsmedel från
Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling.
Karlskronakommun har genom att ställa tydliga krav på våra
leverantörer genom Miljöstyrningsrådets kriterier ökat andelen
svenskt kött i kommunen.
I varje upphandling styrs också krav på slakt enligt
djurskyddsförordningen samt att de livsmedel som köps in i
Karlskrona kommun ska vara ursprungsmärkta. Exempel på
skallkrav är Information om ursprung, samt slaktmetod
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2014 § 137
beslutat att bordlägga motionen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
196, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen anses vara besvarad.
Yrkande
Mats Lindbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. Forts
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§ 168 forts
Svar på motion om att kommunen tar ansvar för vad som
serveras i kommunens kök
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifalls yrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda
Christopher Larssons förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 68 ja-röster mot 8 nej-röster och 1
avstår och 5 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses vara besvarad.
___
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Äldrenämnden
Akten

KS.2013.495.739

§ 169
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 12 december
2013, § 157, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att
Karlskrona kommun tillsätter en äldreombudsman med uppgiften att
lyssna till äldres frågor, önskemål och synpunkter, samt att
äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid
äldrenämndens sammanträden.
Äldrenämnden har den 23 april 2014, § 35 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att i äldreförvaltningen pågår ett
systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa den äldres möjlighet
att påverka, bli hörd och vara delaktig. Nedan beskrivs vägar för den
enskilde att förmedla önskemål, framföra synpunkter och vara
delaktiga.
Synpunkter och klagomål
Övergripande i kommunen finns ett system för att lämna positiva eller
negativa synpunkter, klagomål och förslag som rör verksamhet. Alla
inkommande synpunkter diarieföras och kontakt med enskild tas.
Ibland sker svaren skriftligt, ibland bjuds den enskilde in till samtal.
Synpunkterna sammanställs och används som en del av arbetet med
att förbättra äldreomsorgens kvalitet. Synpunkter redovisas i
äldreförvaltningens ledningsgrupp och äldrenämnd. Information om
hur synpunkter kan lämnas till äldreförvaltningen ges till alla som
första gången erhåller tjänster från omsorgen. Information finns även
på kommunens hemsida.
Äldreinformatör
Äldreförvaltningens äldreinformatör arbetar med uppsökande och
förebyggande hembesök (hälsovård), ger information och förmedlar
kontakter.
Äldreinformatör kan ge råd och vägledning i olika frågor som rör
äldre och närstående.
Det kan gälla frågeställningar som till exempel:
• Vilken hjälp kan jag få?
• Vilka aktiviteter finns?
• Svårt att nå fram till rätt person/verksamhet
• Åsikter
Forts
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§ 169 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Det går också att kontakta äldreinformatör i frågor som rör
äldreomsorg för äldre med utländsk bakgrund, tillgänglighet i
samhället, frågor som är speciella för äldre personer,
pensionärsföreningar, äldrenämndens föreningsbidrag och
kommunala pensionärsrådet. Information om äldreinformatörs
funktion finns på kommunens hemsida.
Socialt ansvarig samordnare
I äldreförvaltningen finns sedan 2009-06-01 en socialt ansvarig
samordnare som har uppgift att ha en övergripande roll i
äldreomsorgens kvalitetsarbete, inkluderande ledningssystem och
värdegrundsarbete. Socialt ansvarig samordnare har också uppdrag
att vara ett stöd för chefer och medarbetare för att utveckla kvaliteten
i verksamheten. Vara involverad i och ta till vara på synpunkter,
klagomål samt utreda lex Sarah rapporter. Övergripande ansvar för
metodutveckling avseende social dokumentation och
genomförandeplaner. Planera utbildningsinsatser och fortbildning i
området. Den socialt ansvariga samordnaren ska vara lyhörd och
företräda den enskilde samtidigt vara en länk till utförande
verksamhet. Socialt ansvarig samordnare är representerad i
äldreförvaltningens ledningsgrupp deltar i alla nämndssammanträden
och redovisar sitt kvalitetsarbete kontinuerligt till äldrenämnden.
Anhörigstödjare
I juni 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen vilket
innebär att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för
personer som vårdar eller stöder en närstående som är långvarigt
sjuk eller stöder en närstående som har funktionshinder.
Anhörigstöd är olika insatser som ska underlätta den fysiska,
psykiska och även den sociala situationen för den anhörige.
Karlskrona kommun underlättar för anhöriga genom att tillhandahålla
en anhörigstödjare som ger råd och stöd till anhöriga.
Anhörigstödjaren:
• Visar på anhörigas situation och deras behov av stöd.
• Uppmuntrar och stödjer bildandet av anhöriggrupper och
mötesplatser.
• Arbeta för att finna frivilliga stödpersoner.
• Informerar om olika föreningar och organisationer, initiativtagare till
utbildningar och föreläsningar.
Brukardialog
Äldreförvaltningen har påbörjat en utökad systematisk dialogmetod
januari 2014.
Forts
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§ 169 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
Dialogen och kvalitetsuppföljningen genomförs inom första månaden
efter hemtjänst startat eller den enskilde flyttat till ett
omvårdnadsboende.
Områdeschefen är ansvarig för dialogen i det dagliga arbetet, om
behov finns ska förbättringar ske skyndsamt för att den enskilde ska
få god omvårdnad och känna sig nöjd med utförandet.
Två dialoggrupper har startat med brukare som har insatser från
kommunalt utförd hemtjänst och anhöriga som har närstående
boende på omvårdnadsboende. Dessa träffar planeras av respektive
verksamhetschef samt äldreförvaltningens anhörigstödjare. De
synpunkter och förslag som kommer fram på dessa träffar tas
omhand av respektive verksamhetschef som förbereder åtgärder för
att öka kvaliteten.
Dialog har startat med brukare som deltagit i en vårdplanering på
sjukhuset, korttidsplats eller i hemmet. Detta är ett sätt att
kvalitetssäkra och förbättra myndighetskontorets arbete.
Biståndshandläggarna får uppgifter på hur brukaren upplevt
vårdplaneringssituationen, hur de upplevt dialogen, möjligheten av
att påverka och om någon information saknats. Sammanställningar
och statistik över uppgifterna sammanställs och redovisas på
myndighetskontoret, i ledningsgrupp och äldrenämnd.
Brukarundersökningar
Äldreförvaltningen är delaktig i en nationell brukarundersökning som
genomförs en gång per år (Vad tycker äldre om äldreomsorgen).
Resultaten redovisas på kommunens hemsida via en länk till
socialstyrelsens hemsida. Utifrån resultaten arbetar respektive
verksamhet med förbättringsåtgärder.
KPR
I Kommunala pensionärsrådet finns företrädare från de olika
pensionärsorganisationerna. KPR är ett organ för samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och organisationer som
företräder pensionärer. Rådet ska
• Vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig
information mellan pensionärernas organisationer åt ena sidan och åt
kommunen
• Verka för att för pensionärer viktiga frågor beaktas i alla
förekommande nämnder, förvaltningar, samt kommunägda bolag och
att pensionärernas sakkunskap förmedlas i dessa nämnder,
förvaltningar, samt kommunägda företag,
Forts
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§ 169 forts
Svar på motion om att införa äldreombudsman i Karlskrona
kommun.
• Verka för att synpunkter från rådet inhämtas vid ett så tidigt skede
att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning
i aktuell nämnd eller styrelse
• Vara remissorgan för kommunen vid handläggning av för
pensionärernas viktiga ärenden.
• Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
Förvaltningen har många funktioner som systematiskt följer kvalitén
och bevakar den enskildes önskemål och behov. Ovan nämnda
funktioner är exempel på funktioner som bevakar kvaliteten.
Alla som är anställda inom äldreomsorgen har till uppgift att bevaka
den äldres behov och omsorg samt att larma om någonting i
verksamheten sviktar. Äldreförvaltningen får in många synpunkter
genom olika kanaler, dessa tillvaratas vilket är en grundläggande
faktor för god kvalitet.
Att tillvarata brukares och närståendes synpunkter kan kontinuerligt
utvecklas och bli ännu bättre. Målet och önskan är att alla som tar
emot äldreomsorgens insatser ska vara nöjda med de insatser som
äldreomsorgens personal utför.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 18 juni 2014 § 138
beslutat att bordlägga motionen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 juni 2014, §
197, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Jan-Åke Nordin (M), Kent Lewén (FP) och Peter Johansson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten

KS.2011.126.610

§ 170
Svar på motion om betygssättning av lärare
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars 2011,
§ 21, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att berörd nämnd
ska ta fram en mall för bedömning av lärare, så att underlaget blir till
nytta för både läraren och eleven och att de kommunala skolorna
inför betygssättning av lärare genom elever.
Utbildningsnämnden har den 12 juni 2014, § 37, lämnat yttrande och
förslag till beslut. Nämnden skriver att i kommunerna har vi centrala
kollektivavtal som sluts mellan Sveriges Kommuner och Landsting
och berörda fackliga organisationer. I detta fall ärdet Lärarförbundets
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd som sluter avtal. När det
gäller löner och allmänna anställningsvillkor (HÖK) så träffas nytt
avtal inför varje ny avtalsperiod.
Grundläggande principer är att lönebildning och lönesättning ska
bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen skall
vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och
resultat. Detta förutsätter att samtal förs mellan chef och
medarbetare om uppställda mål, resultat och koppling till lön. Det är
viktigt att arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål
och dessutom följer upp resultatet för varje medarbetare.
Verksamhetsmålen skall vara väl kända bland medarbetarna.
Resultatsamtalet, där ny lön meddelas, skall kopplas till
lönesamtalets innehåll inklusive lönekriterierna.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 augusti
2011 § 90, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver
att diskussion om skolans måluppfyllelse och resultat pågår ständigt.
Detta är bra för verksamhetsutvecklingen. Läraren är den enskilt
viktigaste faktorn för att eleven skall lyckas så bra som möjligt i
skolan. På senare tid har betygsättning av lärare diskuterats i en del
kommuner, främst i Malmö och Sollentuna, som ett sätt att försöka
förbättra skolans resultat. Några kommuner har också prövat ett
system av betygsättning, där eleverna får lämna omdömen om sina
lärare. Forts
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§ 170 Forts
Svar på motion om betygssättning av lärare
Med anledning av att verksamheten redan har ett flertal verksamma
instrument för utvärdering av lärares insatser och faran av att
införandet av ett system med elevers betygsättning av lärare, skulle
vara kontraproduktivt och motverka sitt syfte att nå ett förmodat
resultat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 227, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Yrkande
Christopher Larsson (SD) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP), Inga Lill Siggelsten Blum (KD), Linda Ekström
(S), Gunilla Ekelöf (FP), Emma Stjernlöf (M) och Sophia Ahlin (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2011.546.014

§ 171
Svar på motion om citybussen som trafikerar Trossö
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24
november2011, § 166, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att
Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna och kostnaderna för att
göra citybussen avgiftsfri för pensionärer.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 4 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
motionären konstaterar i motionen att den handikappanpassade
buss, Citybussen, som trafikerar centrala delarna av staden ofta är
tom. När vintern kommer och det blir kallt och halt så är det många
av våra pensionärer som får svårt att gå och riskerar att halka med
svåra skador som följd. Därför är det flera som stannar inomhus i
ensamhet då alldeles för många av våra pensionärer lever under
pressade ekonomiska förhållanden.
Motionären föreslår vidare att bussen ska göras avgiftsfri för
pensionärer och utöka sträckan som den trafikerar. Den kostar
pengar redan idag och den snurrar runt i vår vackra stad, borde vi
då inte kunna de som varit med och skapat vår stad möjlighet att
åka gratis.
Citybussen är idag avvecklad. Linjen trafikerades sedan starten, i
december 2010, som en ringlinje i centrala Karlskrona på vardagar
kl. 09.00-17.00 och lördagar kl. 10.00-14.00. Fordonet som
trafikerade linjen var en minibuss och resenärerna som använde
sig av linjen var i huvudsak äldre. Linjen fick dock inte det antal
resande som Blekingetrafiken räknade med inför trafikstarten i
december 2010. Resandet var i snitt 1,3 resande per tur.
Bruttokostnaden för Citybussen var ca 710 tkr per år. Intäkterna
uppgick endast till 58 tkr per år. Detta gav en kostnadstäckning på
ca 8 % och en nettokostnad på ca 652 tkr per år. Utöver detta
satsade man under 2010 och 2011 ca 250 tkr på marknadsföring
och information.
Forts
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§ 171 Forts
Svar på motion om citybussen som trafikerar Trossö
Karlskrona kommun erbjöds att ta över trafiken som tilläggstrafik,
vilket innebar att Karlskrona kommun skulle ta över hela
kostnadsansvaret, dvs. att landstinget inte tar något
kostnadsansvar.
De 6 mars 2012 beslutade kommunstyrelsen att man inte var villig
att ta över hela kostnadsansvaret för Citybussen, vilket resulterade
i att trafiken lades ner den 17 juni 2012.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 september
2014, § 228, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed anses besvarad
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

18 september 2014 66

§ 172
Ordförandes tackhälsning.
Ordförande Magnus Larsson (C) tackar presidiet, ledamöter,
tjänstemän för alla åren i kommunfullmäktige.
_______

23 oktober 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
oktober 2014.
§ 173 Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
§ 174 Anmälningsärende.
§ 175 Avsägelser.
§ 176 Val av revisiorer.
§ 177 Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.
§ 178 Val av valberedning.
§ 179 Beslut om mandattid för kommunstyrelsen.
§ 180 Val av kommunstyrelse.
§ 181 Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2.e vice ordförande.
§ 182 Val av kommunalråd.
§ 183 Avgående ordförandes tacktal.
§ 184 Muntlig frågestund
§ 185 Svar på medborgarförslag om parkeringsområde vid gamla ishallen.
§ 186 Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen dagtid ska kunna
åka gratis i kommunen.
§ 187 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 188 Balansförteckning på obesvarade motioner och medborgarförslag per den 1
september 2014.
§ 189 Delårsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamheter per den 31
augusti 2014.
§ 190 Finansrapport augusti 2014 Internbanken.
§ 191 Svar på motion om att återanvända Östersjöhallen.
___
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23 oktober 2014
Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 oktober 2014 kl 13.00-16.45

Beslutande

Ordförande
Ordförande
2:e vice ordf.

Ledamöter

Patrik Hansson (S) §§ 171-177
Rikard Jönsson (S) §§ 178-191
Peter Glimvall (M) §§ 178-191
Patrik Hansson (S) §§ 178-191
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-16.40 §§ 173-189
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Rikard Jönsson (S) §§ 171-177
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Mohammadi (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M)
Peter Glimvall (M) §§ 171-177
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M) kl 13.00-16.35 §§ 173-del av
§§189
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.40 §§173-189
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ola Svensson (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
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Björn Tenland (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ulf Lundh (C)
Oscar Kask- Ogenblad (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Caroline Skoglöw (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Britt-Marie Havby (C)
Håkan Eriksson (S)
Åke Håkansson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S) kl 13.00-16.45 §§ 173189
Tajma Sisic (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Anders Ovander (M)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.40 §§173-189
Ove Uppgren (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (MP) kl 13.00-14.35 §§ 173182
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-15.55 §§ 173-186
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 15.55-16.45 §§ 187191
Tommy Andersson (MP) kl 15.00-16.45 183-191
Daniel Håkansson (S) kl 16.40-16.45 §§ 190-191
Pia Eklund (S) kl 16.40-16.45 §§ 190-191
Bengt Fröberg (M) kl 16.40-16.45 §§ 190-191
Marianne Nordin (M) KL 16.40-16.45 §§ 190-191
Charlotta Sahlin (M) kl 16.35-16.45 §§190-191

Närvarande ersättare

Stefan Andersson (S)
Göran Eklund (SD)
Pia Eklund (S) kl 13.00-16.45 §§ 173-189
Ulf Hansson (V)
Ida Henriksson (S)
Daniel Håkansson (S) kl 13.00-16.45 §§ 173-189
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Tove Håkansson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Jonas Klang (SD)
Liten Löfgren (S)
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.40 §§173-189
Anders Persson (S)
Pernilla Persson (C)
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-16.35 §§173-189
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.00-15.55 §§ 173186
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.35 §§173-189
Tommy Andersson (MP) kl 13.00-14.35 §§ 173-182
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Linda Ekström (S) och Patrik Stjernlöf (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Måndagen den 3 november 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 173-190
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Patrik Hansson §§ 171-177

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson §§ 178-191

Justeringsledamot …………………………………………………….
Linda Ekström (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Patrik Stjernlöf (M)

23 oktober 2014

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 november 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 173
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
Sammanträdet öppnas av ålderspresident Patrik Hansson.
Det är en stor ära för mig att få hälsa valda ledamöter och ersättare
välkomna till en ny mandatperiod för Karlskrona kommunfullmäktige.
Några av oss har varit ledamöter tidigare, andra är här för första
gången. Ni ska alla känna er hedrade av att vara
fullmäktigeledamöter. Ni är alla direktvalda av Karlskronaborna i ett
öppet fritt och demokratiskt val. Det är ett fint och viktigt uppdrag att
vara kommunfullmäktigeledamot.
Själv har jag tillhört fullmäktige sedan efter valet 1985. Jag var 21 år
och ungdomskandidat för socialdemokraterna. I detta sammanhang
skulle jag vilja vända mig till nyvalda ledamoten Shahram, också
socialdemokrat, som går andra året på gymnasiet. Idag är det
Shahram som är ungdomskandidaten och jag den gråhåriga
åldermannen. Jag hoppas att såväl du Shahram som alla andra
nyvalda och återvalda ledamöter och ersättare i fullmäktige får stort
utbyte av ert uppdrag som ni fått av Karlskronaborna.
Alla ska naturligtvis känna sig välkomna och det är min förhoppning
att vi ska få ett bra klimat i kommunfullmäktige under de närmaste
fyra åren. Debatten ska vara livlig, bitvis tuff, men saklig och
respektfull. Glöm aldrig att visa respekt för dina politiska
motståndare. I kaffepausen eller efter sammanträdet ska ni kunna se
varandra i ögonen och fortfarande ha respekt för varandra. Jag tror
mig veta att Karlskronaborna förväntar sig ett värdigt uppträdande av
oss alla. Glöm inte heller att fullmäktigesammanträden numera sänds
direkt på webben!
Jag vill betona att det vilar ett tungt ansvar på oss alla i denna
församling. Vi kommer att fatta beslut som kommer att få stor
betydelse för Karlskronaborna både på kort som lång sikt. Vi
bestämmer skattesats, beslutar om budgetar och översiktsplan. Vi
säljer och köper kommunal egendom. Vi svarar på motioner och
medborgarförslag.
Vårt ansvar handlar om att såväl förvalta som att utveckla våra fina
kommun och se till att Karlskronaborna får mesta möjliga valuta för
sina skattepengar.
Forts
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§ 173 forts
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet.
Vårt uppdrag är att överlämna en utvecklad och tolerant kommun till
nästa generation Karlskronabor och de ledamöter som ska ta plats
här så småningom.
Jag vill på hela kommunfullmäktiges vägnar rikta ett stort tack till
avgående ordföranden i kommunfullmäktige Peter Glimvall. Du har
gjort ett strålande jobb. Du har alltid företrätt vår kommun på bästa
sätt. Din uppgift har varit att vara hela fullmäktiges ordförande – och
det är precis det du varit!
Jag vill än en gång hälsa er alla varmt välkomna till
kommunfullmäktiges första sammanträde i den nya mandatperioden
och förklarar härmed formellt kommunfullmäktigesammanträdet för
öppnat.
___
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Akterna
KS.2014.1.102
KS.2014.349.700
KS.2014.209.293
KS.2014.76.041

§ 174
Anmälningsärende
1. Länsstyrelsens protokoll om slutlig röstsammanräkning för
kommunfullmäktigesval.
2.Rapportering enligt 16 kap. 6 F § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
enligt Socialtjänsten 4 kap. 1§ äldrenämnden.
3. Förvaltningsrätten dom 2014-09-24, mål nr 2409-14 avseende
laglighetsprövning enligt kommunallagen om ansökan om
projekteringstillstånd för ny gruppbostad i Mölletorp.
4. Handikappnämnden 14-09-11, § 36 handikappnämndens
budgetuppföljning per den 31 juli 2014.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
Akten

9

KS.2014.1.102

§ 175
Avsägelser av kommunala uppdrag
Anne-Sophie Emilsson (KD) har i en skrivelse daterad 18 september
2014 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Peter Bäckström (M) har i en skrivelse daterad 6 oktober 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.
Richard Jomshof (SD) har i en skrivelse daterad 13 oktober 2014
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Björn Olsson (S) har i en skrivelse daterad 17 oktober 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Bo Svensson (S) har i en skrivelse daterad 20 oktober 2014 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Revisionen
Löneenheten Serviceförvaltningen
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 176
Val av revisorer (samt ordförande och vice ordförande) (9 st)
Patrik Hansson (S) yrkar dels att Mats Nilsson (S) utses till vice
ordförande, dels att Lesly Appelgren (S), Bernt Runesson (C) och Bo
Löfgren (FP) utses till ledamöter.
Christopher Larsson (SD) yrkar att Lars-Erik Johansson (SD) utses till
ledamot.
Lars-Göran Forss (M) yrkar dels att Sven Otto Ullnér (M) utses till
ordförande, dels att Camilla Lindvall (M) och Pål Wetterling (M) utses
till ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 177
Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande
Patrik Hansson (S) yrkar att Rikard Jönsson (S) utses till ordförande
och Maria Persson (C) till 1:e vice ordförande.
Lars-Göran Forss (M) yrkar att Peter Glimvall (M) utses till 2:e vice
ordförande.
Christopher Larsson (SD) yrkar att Camilla Karlman (SD) utses till 2:e
vice ordförande.
Proposition
Ålderpresidenten ställer proposition på sitt eget yrkande mot
Christopher Larssons yrkande till vem som ska utses till 2:e vice
ordförande.
och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Peter Glimvall (M)
utses till 2:e vice ordförande.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att Rikard Jönsson (S) utses till ordförande och Maria Persson (C)
till 1:e vice ordförande, samt
2. att Peter Glimvall (M) utses till 2:e vice ordförande.
_______
Det antecknas till protokollet att Patrik Hansson önskar ordförande
Rikard Jönsson lycka till och fullmäktiges ordförandeklubba
överlämnas.
Det antecknas vidare till protokollet att Rikard Jönsson tackar – på
presidiets vägnar – fullmäktige för förtroendet.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 178
Val av valberedning (samt ordförande och vice ordförande)
(7+5 st)
Patrik Hansson (S) yrkar att Jörgen Johansson (C) utses till
ordförande, Eva-Lotta Altvall (S), Helene Gustafsson (S), Mikael
Augustsson (FP) utses till ledamöter och att Lotta Holgersson (S),
Anders Persson (S) och Hind Abdul -Wahab (S) utses till ersättare.
Camilla Brunsberg (M) yrkar dels att Lars-Göran Forss (M) utses till
vice ordförande, dels att Bengt Fröberg (M) utses till ledamöter och att
Tommy Olsson (KD) utses till ersättare.
Ola Svensson (SD) yrkar att Camilla Karlman (SD) utses till ledamot
och att Pernilla Cederholm (SD) utses till ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandena.
_______
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Kommunala uppdrag
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 179
Beslut om mandattid för kommunstyrelsen
Patrik Hansson (S), som föreslagits till kommunstyrelsens ordförande
för mandatperioden 2014-2018, hemställer att kommunfullmäktige
beslutar
att kommunstyrelsens mandattid skall räknas från
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2014 tills val av
kommunstyrelse förrättas nästa gång, dock längst till och med den 31
december 2018.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
_______

23 oktober 2014

Kommunala uppdrag
Löneenheten Serviceförvaltningen
De valda
Akten
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KS.2014.1.102

§ 180
Val av kommunstyrelse
Patrik Hansson (S) föreslår att fullmäktige beslutar utse följande till
kommunstyrelsen, dels ledamöter Patrik Hansson (S), Chatarina
Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S), Rikard
Jönsson (S), Linda Ekström, Börje Dovstad (FP) och Magnus Larsson
(C), dels ersättare Lisbeth Bengtsson (S), Håkan Ericsson (S), Maja
Heller (S), Markus Degerskär (S), Eva-Marie Malmgren (S), Liten
Löfgren (S), Maria Persson (C) och Anna Ekström (FP).
Valberedningens vice ordförande Lars-Göran Forss (M) föreslår att
fullmäktige beslutar utse följande till kommunstyrelsen, dels ledamöter
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Emma SwahnNilsson (M) och Tommy Olsson (KD) och dels ersättare Peter Glimvall
(M), Sophia Ahlin (M), Anna Ottosson (M) och Billy Åkerström (KD)
Ola Svensson (SD) föreslår att fullmäktige utser Christopher Larsson
(SD) och Charlotta Antman (SD) som ledamöter och dels Björn
Nurhani (SD) och Camilla Karlman (SD) som ersättare.
Björn Gustavsson (MP) föreslår att fullmäktige utser Sofia Bothorp
(MP) som ledamot.
Johan Eriksson (V) föreslår att fullmäktige utser Åsa Gyberg Karlsson
(V) som ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i enlighet med
ovanstående förslag.
_______

23 oktober 2014

Kommunala uppdrag
De valda
Akten

KS.2014.102

§ 181
Val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e och 2:e vice
ordförande
Chatarina Holmberg (S) yrkar att Patrik Hansson (S) utses till
kommunstyrelsen ordförande och att Magnus Larsson (C) utses till
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Valberedningens vice ordförande Lars-Göran Forss (M) yrkar att
Camilla Brunsberg (M) utses till 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.
_______
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Akten

16

KS.2014.1.102

§ 182
Val av kommunalråd
Chatarina Holmberg föreslår att Patrik Hansson (S), Magnus Larsson
(C) och Börje Dovstad (FP) utses till kommunalråd.
Valberedningens vice ordförande Lars-Göran Forss (M) föreslår att
Camilla Brunsberg (M) utses till oppositionsråd.
Patrik Hansson (S) föreslår kommunfullmäktige om följande
ansvarsfördelning:
1. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
Ekonomi och finans, näringslivsutveckling, infrastruktur,
internationella kontakter, integration och besöksnäring. Följer även
arbetsmarknadsnämnden och drift- och servicenämnden.
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Magnus Larsson (C)
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, landsbygdsfrågor,
skärgårdsfrågor, räddningstjänsten, energiska Karlskrona och
Biosfär. Följer även socialnämnden och handikappnämnden.
3. Börje Dovstad (FP)
Ordförande i AB Karlskronahem. Ansvarig för personalpolitiken,
ordförande i personaldelegationen. Särskilt ansvar för rehab och
företagshälsan. Särskilt ansvar för kollektivtrafiken. Folkhälsofrågor
och mångfaldsfrågor. Blekinge Health Arena. Följer även kultur- och
fritidsnämnden och äldrenämnden.
Yrkanden
Christopher Larsson (SD) yrkar att ett 1/2 av oppositionsråd tilldelas
Sverigedemokraterna.
Patrik Hansson (S) yrkar avslag på Christopher Larssons yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons yrkande om
att Sverigedemokraterna ska få ett 1/2 oppositionsråd mot Patrik
Hanssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
att hela oppositionsrådsplatsen ska tilldelas Moderaterna.
Forts
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§ 182 forts
Val av kommunalråd
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda Patrik
Hanssons förslag röstar ja och de som vill biträda Christopher
Larssons förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 64 ja-röster mot 11nej-röster enligt
Patriks Hanssons förslag.
Således beslutar kommunfullmäktige
1. att utse Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C) och Börje
Dovstad (FP) till kommunalråd med föreslagen ansvarsfördelning
enligt ovan, samt
2. att utse Camilla Brunsberg (M) till oppositionsråd.
___
Det antecknas vidare till protokollet att Patrik Hansson tackar
fullmäktige för förtroendet.
___
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
_______
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§ 183
Avgående ordförandes tacktal.
Avgående ordförandes Peter Glimvalls (M) tacktal.
I november – 2010 – var det dags för mig att leda mitt första
sammanträde med fullmäktige här i Karlskrona.
Jag kom i spänd förväntan, med fjärilar i magen, och högst osäker på
hur det här skulle utveckla sig. Kände mig som Bambi på hal is och
undrade om jag skulle hålla mig på benen under hela
mandatperioden eller bums trilla omkull på det hala underlaget. Men
spänningen gick sakta över i en känsla av högtid och positiv
förväntan efterhand som övriga ledamöter anlände hit till Wämö
center. Inte minst då några av våra unga och nya medlemmar kom
högtidsklädda, och framförallt minns jag Elina Gustafsson som kom
hit i en vacker folkdräkt från vårt Blekinge. Då kändes det att vi
tillsammans precis skulle påbörja ett viktigt arbete – att med
Karlskronaväljarnas förtroende och fullmakt göra allt som stod i vår
makt för att under mandatperioden säkra en bättre framtid för alla
som bor här i Örlogsstaden och kommunen.
För så är det mina vänner. Vi sitter inte här för vår egen skull, inte
heller för våra partiers skull. Nej vi sitter här för att väljarna i vår
kommun har överlämnat en fullmakt till oss, var och en, för att de har
förtroende för oss och för att vi tillsammans skall vidta åtgärder i stort
och smått som gör morgondagen till en ännu bättre dag för dem och
deras barn.
Min erfarenhet från dessa år i min roll som ordförande, är att jag har
börjat lyssna på ett nytt sätt. Tidigare, när jag satt ute i salen,
lyssnade jag på ”mina egna” och hoppades att de från talarstolen
skulle ”platta till” motståndarnas argument så att de mest påminde
om en tunnpannkaka. Och när företrädare från andra sidan
blockgränsen äntrade talarstolen så letade jag efter motsägelser i
deras framställning så att anförandet skulle uppvisa fler hål än den
tunnaste Schweizerost. Men här framifrån har jag försökt lyssna på
alla ledamöter så neutralt som möjligt och noga tagit till mig alla
argument, och då har jag upptäckt så mycket klokskap och så många
goda, friska och aptitliga förslag från er alla att fullmäktige mest
påmint om ett dignande julbord.
Forts

23 oktober 2014

19

§ 183 forts
Avgående ordförandes tacktal.
Men idag är det dags att summera mandatperioden. Min, och övriga
presidiets, önskan har varit att öppna upp fullmäktige, göra våra
möten mer tillgängliga för allmänheten, debatten mer spänstig och
intressant och inte minst, tonen mellan oss alla mer respektfull och
tolerant. Vi har i vår nya arbetsordning infört flera nya former för
detta. Vi har infört allmänhetens frågestund två gånger om året. Varje
sammanträde inleds med ledamöternas spontana frågestund. Vi har
påbörjat en ordning när nämnder och förvaltningar kommer hit och
kortfattat redogör för sin verksamhet och hur de lever upp till de mål
vi har satt för dem. Vi har infört en möjlighet för medborgare att
komma hit till oss och föredra sitt förslag innan beslut tas. En frivillig
tidsbegränsning av inlägg och repliker har genomförts för att få
debatten mer livlig, och alla debatter sänds dessutom direkt i lokalTV
och kan numera också ses i efterhand. Och för att markera
fullmäktiges centrala roll som den viktigaste demokratiska arenan i
kommunen, kan dessutom, visserligen endast som en symbolisk
åtgärd, fullmäktiges ordförande tituleras Borgmästare.
Förutom vårt arbete här i fullmäktige är det också en hel del andra
uppgifter som ankommer på en ordförande. Några av de händelser
jag kommer att minnas från denna period är alla de besök som
genomförts här. Några exempel är H M Konungens besök i samband
med 40-års jubileet som statschef, besök av delegationer och
skolelever från Kina, Sydafrika och Polen, mottagning av Lettland,
Litauen och Indiens ambassadörer, örlogsbesök från Ryssland,
Tyskland, Frankrike och USA och ett flertal konferenser, kongresser
och möten som valt vår vackra stad för sina evenemang. Men det
allra största intrycket på mig under denna period var nog ändå när
jag ingick i en delegation från kommunen som besökte provinsen
Yunnan – den eviga vårens provins – i folkrepubliken Kina december
2012. Ett omtumlande besök, långt borta i en fjärran kultur, men
ändå så mycket värme, vänskap och närhet i de dagliga kontakterna
med makthavare, lärare och elever. Och visst är det kontroversiellt, vi
vet alla att Kina är en kommunistisk enpartistat och att landets
medborgare saknar många av de demokratiska friheter som vi tar för
givet. Det avgående fullmäktige har klart och tydligt deklarerat för de
fortsatta utbytet med Kina måste beakta detta och att vår uppgift
alltid måste vara att i alla sammanhang, i ord och gärningar, visa att
demokrati är ett överlägset sammahällssystem och enligt vår
uppfattning det enda rätta för framtiden.
Som ett minne av detta vårt besök i Kina, vill jag till kommunen
överräcka en fotobok som i ord och bild ger en exposé över vår
vecka i mittens rike.
forts
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§ 183 forts
Avgående ordförandes tacktal.
Tiden går fort. När jag förberedde mig för denna dag så tänkte jag på
när dagens ålderspresident tackade för sig när han avgick som
fullmäktiges ordförande. Och jag blev nästan lite skrämd när jag kom
på att det var inte vid förra skiftet, nej det var för åtta år sedan –
Hualigen!
Mina vänner, jag vänder mig nu till det nya fullmäktige och vill önska
er – oss – lycka till i det kommande arbetet. Och glöm aldrig det jag
sa inledningsvis: Vi sitter inte här för för vår egen skull. Vi sitter här
för att våra medborgare i kommunen sätter sin tillit och förhoppning
till att det är vi som skall arbeta och verka för att de skall få en bättre,
tryggare, framgångsrikare och mer blomstrande kommun att bo och
leva i för dem och deras barn!
Och till er från det gamla fullmäktige – det har varit en ära och en
heder att få vara er ordförande. Det har gett mig minnen och
erfarenheter för livet – och jag glömmer det aldrig – tack för mig!
___
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§ 184
Muntlig frågestund
Sofia Bothorp (MP) ställer en fråga till Patrik Hansson (S) om de
kommunövergripande målen som finns med i budgeten i dag
kommer att finnas med nästa mandatperiod.
Patrik Hansson (S) svarar.
____
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till Patrik Hansson (S) om
stödet till Moderaterna.
Patrik Hansson (S) svarar.
____
Emina Cejvan (M) ställer en fråga till Patrik Hansson (S) om
Socialdemokraterna kommer att satsa på en saluhall i Kungsmarken.
Patrik Hansson (S) svarar.
____
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till Patrik Hansson (S) om
att det finns en övervikt av män.
Patrik Hansson (S) svarar.
____
Johan Eriksson (V) ställer en fråga om tecknade av kollektivavtal.
Patrik Hansson (S) svarar.
____

Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till Camilla Brunsberg (M)
om hon ska företräda hela oppositionen som opptionsråd.
Camilla Brunsberg (M) svarar.
____
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KS.2014.171.315

§ 185
Svar på medborgarförslag om parkeringsområde vid gamla
ishallen
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
mars 2014, § 32,av Ulf Sejlert. Förslaget är att skapa
parkeringsmöjligheter vid Bergåsa resecentrum.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 14 augusti
2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
medborgarförslaget är tidigare berett av Tekniska nämnden som
efter samråd med Blekingetrafiken föreslagit Kommunstyrelsen
hemställa hos Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Medborgarförslaget återremitterades till Kommunstyrelsens allmänna
utskott genom beslut av Kommunstyrelsen den 28 januari 2014, §
54.
I medborgarförslaget föreslås att iordningställa grusplanen vid den
gamla ishallen samt planen söder om Gamla Infartsvägen som
parkering. Vidare föreslås att Landstingets/kommunens buss, som
redan nu trafikerar lasarettsområdet, utökar sin väg till detta nya
parkeringsområde så blir parkeringen tillgänglig för
lasarettsbesökare, pendlare med tåg, besökare till Bergåsa
handelscentrum m.fl.
Som motivering anges att redan idag finns parkeringsproblem kring
Bergåsa centrum i samband med större möten vid
Landstinget/Region Blekinge samt Pingstkyrkans öppethållande och
problemen blir inte mindre efter utbyggnaden av Bergåsa tågstation.
Förslaget om att bygga parkering på parkmarken söder om
Pingstkyrkans secondhandbutik anser förslagsställaren var felaktigt
då grönområdet av barn och ungdomar för bollspel och lekar mm.
Redan idag finns ett antal parkeringsplatser som upplåts till
allmänheten på Klinteberga (f.d. tennisbanorna) och dessa bedöms i
nuläget täcka behovet för olika kategorier av besökare till Bergåsa
station, Sjukhuset och Wämöparken.
Nackdelen med dessa parkeringsplatser för resande med tåg från
Bergåsa station är avståndet.
Forts
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§ 185 forts
Svar på medborgarförslag om parkeringsområde vid gamla
ishallen
Kommunledningsförvaltningen har med Region Blekinge/Blekingetrafiken
diskuterat möjligheten att förlänga linje 9 (Bergåsa-Sjukhusets huvudentré)
till att trafikera även Klinteberga. Från Region Blekinge ser man inte detta
som ett bra alternativ, eftersom man då skulle få 10- minuterstrafik på linjen i
stället för so nu 5- minuterstrafik. Detta gäller också om man skulle
iordningställa parkeringsplatser på grusplanen vid gamla ishallen.
Kommunledningsförvaltningen ser som det mest realistiska alternativet att
anordna pendlarparkering i anslutning till bebyggelsen i den norra delen av
Monsunparken och med ett så minimalt intrång i parken som möjligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
261, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgaförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2012.377.530

§ 186
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen
dagtid ska kunna åka gratis buss i Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 oktober
2012, § 141,av Pernilla Öhlin m.fl. Förslaget är att skolklasser i kommunen
under dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 14 augusti
2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
förslagsställare säger ”att skolklasser i kommunen under dagtid ska
kunna åka gratis med bussarna i kommunen”. Man säger vidare att
”Idag har skolorna inte råd att lösa transporter vis utflykter. Det kan
var allt från att kunna besöka ologiska typer av natur, besöka
kulturevenemang och göra studiebesök på företag. Idag löses det
ibland av välvilliga föräldrar som ställer upp och skjutsar men buss är
ett miljövänligare och säkrare alternativ. Ibland avstår skolorna också
från utflykten pga. att transporten inte går att lösa. Dagtid är det
mycket lediga platserna i bussarna och det skulle kosta marginellt
mer om dessa platser utnyttjades av skolklasser.”
Blekingetrafiken är en del av Region Blekinge och det är
regionstyrelsen som drar upp riktlinjerna för taxesättningen och det
är Region Blekinges trafiknämnd som beslutar om taxorna i detalj.
Taxesättningen ska också vara lika i hela länet.
För att tillgodose det behov som förslagsställarna efterfrågar ger man
50 % rabatt till skolklasser enligt följande:
Skolkortet ger alla skolor möjlighet att mellan klockan 9 och 15 resa
till halva barn/ungdomspriset med buss och tåg inom Blekinge.
Skolkortet gäller samtliga förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i
Blekinge. Skolkortet kan även användas på helger och lov, så
länge det finns en koppling till skolverksamheten, vilket exempelvis
kan vara idrottsevenemang eller studiebesök.
Hur fungerar skolkortet? Skolkortet laddas med en valfri summa
pengar, förslagsvis efter skolans eller klassens uppskattade
resebehov. Minsta belopp att ladda Skolkortet med per gång är 1 000
kronor och högsta belopp är 10 000 kronor. Skolkortet är ett så kallat
"kontaktlöst" kort, vilket innebär att kortet har ett inbyggt chip, som
kortläsaren på bussen eller i biljettautomaten kan läsa av. Forts
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§ 186 forts
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen
dagtid ska kunna åka gratis buss i Karlskrona
Resor med Skolkortet på buss får göras av grupper på 4-32 personer
per resa. Som mest får tio personer i gruppen vara vuxna. På tåget
kan upp till 64 personer resa med skolkortet samtidigt.
Priset för elev och lärare/handledare är samma och baseras på
Blekingetrafikens gällande barn/ungdomspris (kontantresa), men ger
50 procent rabatt.
Kommunledningsförvaltningen anser att med de möjligheter
Skolkortet ger, så finns möjligheter att till ekonomiskt rimliga
kostnader använda kollektivtrafiken för skolklasser vid kultur- och
idrottsevenemang etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
261, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att delge Region Blekinge ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget gällande ”att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen”, samt
att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till medborgarförslaget
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att be Region
Blekinge ta fram en kostnadskalkyl för ”gratis” skolresor enligt
medborgarförslaget, dels för kostnad för hela länet och dels vad det
skulle innebära ekonomiskt för Karlskrona.
Christopher Larsson (SD) och Johan Eriksson (V) yttrar sig.
Anna Ekström (FP) och Chatarina Holmberg (S) yrkar avslag på
Sofia Bothorps återremissyrkande, samt yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
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§ 186 forts
Svar på medborgarförslag om att skolklasser i kommunen
dagtid ska kunna åka gratis buss i Karlskrona
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda att
ärendet ska avgöras i dag röstar ja och de som vill biträda att ärendet
återremitteras röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 67 ja-röster mot 4 nej-röster, 3 avstår
och 1 frånvarande att ärendet ska avgöras i dag.
Därefter så ställer ordförande proposition på Kommunstyrelsens
förslag mot Åsa Gybergs Karlssons (V) bifallsyrkande till
medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Åsa
Gyberg Karlssons förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 66 ja-röster mot 7 nej-röster, 1 avstår
och 1 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att delge Region Blekinge ovanstående synpunkter på
medborgarförslaget gällande ”att skolklasser i kommunen under
dagtid ska kunna åka gratis med bussarna i kommunen”, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
___
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KS.2014.454.103
KS.2014.464.252
KS.2014.476.219
KS.2014.477.531
KS.2014.478.312
KS.2014.493.249
KS.2014.501.512
KS.2014.505.843
§ 187
Inkomna medborgarförslag och motioner.
Medborgarförslag om att marknadsföra staun, kommunen och
Blekinge med en ny tidning, av Roland Thörnquist.
Medborgarförslag om att förvärva fastigheter i kv Bonde, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att revidera/uppdatera boken med karta
”Karlskrona- en bebyggelseinventering” från 1970, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje timme tar
vägen över Trummenäs-Säby- Ramdala, av Inger Nilsson.
Medborgarförslag om att anlägga en gångh- och cykelbana mellan
Trummenäs och Ramdala, av Inger Nilsson.
Medborgarförslag om att göra en kommunövergripande kartering
över lämpliga byggnader och planer för solenergi, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj, av Roland
Thörnquist.
Medborgarförslag om att skapa en Världsarvsstadsfestival, av
Roland Thörnquist.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
___
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KS.2014.139.004

§ 188
Balansförteckning på obesvarade motioner och
medborgarförslag per den 1 september 1014.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad
som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen och medborgarförslaget från
vidare handläggning.
Enligt 29-30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
257, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.173.041
KS.2014.504.007

§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Mats Nilsson (S) yttrar sig angående revisionens rapport om
uppföljningen för hela Karlskrona kommuns verksamhet.
Thomas Almqvist från EY går igenom uppföljningen och
kommenterar den.
Den fastställda budgeten innehåller mål som kommunens
verksamheter och de kommunala bolagen har att förhålla sig till.
Fullmäktiges samlade beslut om budget innehöll ett uppdrag till
kommunstyrelsen att fastställa ansvars- och uppgiftsfördelning
avseende det fortsatta arbetet med de fastställda målen för
Karlskrona kommun och dess samlade verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade i mars hur nämnder och bolagsstyrelser
har att förhålla sig till varje enskilt mål. Det faktum att styrelsen
fattade beslutet i mars innebar att nämnder/styrelser redan hade
fastställt sina internbudgetar för 2014. Normalt sett bör en logisk
kedja innebära att fullmäktiges beslutar om mål, kommunstyrelsen
ger ut förtydligande och/eller kompletterande anvisningar till nämnder
och bolag varefter dessa hanterar mål m.m. i sina årsbudgetar. På
grund av att beslutet om budget flyttades till november blev det inte
möjligt att den här gången följa en sådan logik.
Inför delårsrapporten har förvaltningar/nämnder och bolag fått
instruktionen att rapportera aktiviteter som bidrar till att mål nås,
alternativ förverkligas. Samtliga nämnder och bolag har i olika
omfattning redovisat vilka aktiviteter som är genomförda, pågående
eller som kommer att genomföras.
Den uppföljning som nu sker syftar inte till att mäta, eller rapportera,
grad av måluppfyllelse. Strukturen i måldokumentet medger inte
någon sådan analys eller periodisk avstämning för vare sig
kommunen som helhet eller för enskild nämnd/bolag. Det kan bara
ske i samband med årsbokslutet eftersom flertalet av de indikatorer
som ligger till grund för en sådan analys endast mäts en gång per år.
I bilaga till delårsrapporten redovisas för varje mål de aktiviteter som
nämnd/bolag rapporterat in.
Forts
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§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Det är ett omfattande material, men såväl omfattningen som
innehållet återspeglar tillsammans det faktum att nämnder/bolag med
full intensitet medverkar i målarbetet.
Ekonomiskt utfall
Prognosen för den kommunala verksamheten pekar mot ett negativt
resultat om 9,6 mnkr. För den samlade verksamheten är resultatet
också negativt, - 26,5 mnkr. Nivåmässigt är det i paritet med
prognosen efter februari månad.
Återbetalning av de s.k. AFA-pengarna
Kommunens budget upptar en förväntad intäkt kopplat till
återbetalningen av de s.k. AFA-pengarna. Återbetalningen avser
inbetalda avgifter under 2004. Budgeten uppgår till 24 mnkr. Enligt
tillgänglig information kommer AFA Försäkrings styrelse att fatta
beslut i oktober 2014 huruvida återbetalning av 2014 års avgifter ska
ske. Om ett sådant beslut tas kommer utbetalningen inte att kunna
ske förrän under 2015, men den resultatmässiga effekten gottskrivs
2014 års redovisning.
I avvaktan på besked förutsätter den nu prognostiserade resultatet
för kommunen att det blir ett beslut om återbetalning.
Socialnämnden
Socialnämndens prognos utvisar en negativ avvikelse mot budget
med drygt 24 mnkr. Socialnämnden beslutade vid sammanträde xxx
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämndens prognos utvisar en negativ avvikelse
mot budget med 6 mnkr, vilket är på samman nivå som utvisades i
delårsrapporten efter april månad.
Nämnden har inte redovisat vilka åtgärder som inom förvaltningen
vidtas och som syftar till att nedbringa det beräknade underskottet.
Däremot framgår att åtgärder vidtas inom förvaltningen, men
samtidigt att åtgärderna sannolikt inte är tillräckliga för att balansera
det beräknade underskottet.
Nämnden har genom beslut i kommunstyrelsen erhållit en utökning
av sin ram med 4 mnkr. Medlen ska enligt kommunstyrelsens beslut
användas till förstärkta insatser för elever med behov av särskilt stöd.
I nämndens prognos har vare sig tillskottet i budget eller en eventuell
förbrukning av de tillförda medlen beaktats.
Handikappnämnden
Handikappnämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot budget
med 7,3 mnkr vilket är en ökning med 3,8 mnkr jämfört med
delårsrapporten efter april månad.
Forts
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§ 189 forts
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Handikappnämnden har vid sammanträde 11 september, § 36,
beslutat tillskriva kommunfullmäktige om det befarade underskottet.
Äldrenämnden
Äldrenämndens prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med
9,9 mnkr vilket ska jämföras med 4,3 mnkr i negativ avvikelse i
samband med delårsrapporten efter april månad.
Äldrenämnden behandlade 2014-09-24, § 82, sin delårsrapport efter
augusti månad. Nämnden kunde då konstatera att överskridandet i
allt väsentligt är att hänföra till ökade volymer inom hemtjänst. Om
kostnaden för volymökningen exkluderas anser nämnden att
verksamheten ryms inom anvisad ram.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse
mot budget med 0,8 mnkr. Den negativa avvikelsen förorsakas av
återtagna fakturerade miljöavgifter under 2013.
I fullmäktiges behandling av delårsrapporten efter april månad gavs
nämnden i uppdrag att senast i samband med rapporten efter andra
tertialet 2014 redovisa åtgärder som motverkar negativ avvikelse mot
budget. De åtgärder som nämnden vidtagit är av xxxxx, och
motsvarar ca x,x, mnkr. Det har således inte varit möjligt för
nämnden, så här långt, att helt balansera effekterna av de återtagna
miljöavgifterna.
Resultatbudget
Prognosen över kommunens resultat pekar mot ett negativt sådant
med 9,9 mnkr. Det negativa resultatet ökar således jämfört med
tidigare prognos med 4,2 mnkr.
Inom den finansiella sidan, inklusive skatter och statsbidrag,
förväntas en positiv avvikelse mot budget uppkomma med knappt 32
mnkr. Det balanserar med knappt tre fjärdedelar den negativa
avvikelsen om 44 mnkr inom verksamheten.
Den positiva avvikelsen mot budget inom den finansiella sidan
bygger på att pris- och lönereserven ger en positiv avvikelse om
minst 5 mnkr. Kommunstyrelsens tidigare beslut att inom reserverna
för välfärd ”frysa” 5 mnkr har genom ett nytt beslut upphävts. Mot den
bakgrunden redovisas i den här prognosen inget överskott inom
denna budgetpost.
Prognosen förutsätter vidare att utdelningar från kommunala bolag
sker enligt budgeterade nivåer.
Forts
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§ 189 forts
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
För att i kommande bokslut kunna beakta en förväntad utdelning från
AB Karlskronahem om 5 mnkr avseende bostadssociala ändamål, vill
förvaltningen framhålla att det är lämpligt att kommunfullmäktige
fattar ett beslut under innevarande år om hur en sådan utdelning ska
användas inom den kommunala verksamheten.
Prognosen baseras därtill på att hela återbetalningen från
Kommuninvest resultatförs. Återbetalningen uppgår till 14 mnkr vilket
är 4 mnkr mer än vad som budgeterats. Den redovisningsmässiga
hanteringen av återbetalningen från Kommuninvest är i linje med hur
återbetalningarna för både 2012 och 2013 har hanterats.
Det negativa resultat som nu redovisas i prognosen baserat på åtta
månaders verksamhet kan betraktas ur två synvinklar. Sett på
kommuntotal nivå borde en negativ avvikelse om 0,3 procent av
skatte- och statsbidragsintäkterna i grunden inte vara att betrakta
som ohanterlig.
Problembilden relaterat till resultatnivån ska snarare, enligt
förvaltningens uppfattning, anses vara ett svagt budgeterat resultat.
Ett budgeterat resultat om 2 mnkr utgör inte en tillräcklig nivå för att
kunna parera någon som helst ”svajighet” i utvecklingen, vare sig i
verksamheten eller i dess finansiering. En förändring av
nettokostnaden under året om enbart 0,5 procent jämfört med
budgeten har en spännvidd mellan plus 15 till minus 15 mnkr, d.v.s.
30 mnkr. Ett sådant mått av osäkerhet i bedömning av intäkts- och
kostnadsutveckling kan inte anses onormalt stort, även om det
naturligtvis inte är önskvärt.
Den negativa avvikelsen inom verksamheten är emellertid
sammantaget betydande, eller drygt 1,4 procent av vad som
budgeterats. Årets ekonomiska utveckling i verksamheten, liksom
förra årets utveckling, gör att det finns anledning att över tid hysa ett
stort mått av ”ekonomisk oro”. En sådan oro begränsas inte bara till
socialnämndens verksamhetsområde utan inbegriper även
äldrenämnden och handikappnämnden.
Det finns ett flertal faktorer som pekar mot att dessa tre
verksamhetsområden kan komma att behöva tillföras ytterligare
medel till kommande år. Samtidigt måste påpekas att alla nämnder
alltid ska agera med utgångspunkt i att tilldelade ekonomiska ramar
ska hållas. Förstärkta ekonomiska ramar ställer om möjligt än högre
krav på följsamhet mot budget.
Forts
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§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Barn- och ungdomsnämnden fick i uppgift arbeta bort sitt underskott.
Nämnden redovisar inga sådana åtgärder, varför det är rimligt att
uppdraget kvarstår. Kravet på barn- och ungdomsnämnden blir
därmed att verksamheten ska rymmas inom anvisade medel.
Vid behandlingen av prognosen efter april månad medgavs
handikappnämnden redovisa underskott om 2,5 mnkr. Det innebar
att nämnden vid den tidpunkten skulle genomföra
kostnadsminskande åtgärder med 1 mnkr. Nämnden redovisar nu ett
ökat underskott, men har inte beslutat om åtgärder som påverkar
underskottet. Det tidigare uppdraget om åtgärder motsvarande 1,0
mnkr bör därför kvarstå. Det innebär att
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett underskott om 6,3 mnkr
bör medges. Handikappnämndens resursbehov kommer att särskilt
hanteras i det pågående budgetarbetet.
Äldrenämndens negativa avvikelse ökar. Nämnden har i sin analys
av kostnadsutvecklingen konstaterat att underskottet kan hänföras till
ökad volym inom hemtjänstverksamheten. Äldrenämnden föreslås få
ett medgivande att överskrida de ekonomiska ramarna med den nu
prognostiserade nivån, d.v.s. 9,9 mnkr. Äldrenämndens resursbehov
kommer att särskilt hanteras i det pågående budgetarbetet.
Socialnämnden har i särskild ordning behandlat utredning om
förutsättningarna för nämndens verksamhet. Innehållet i den
utredningen indikerar ett behov av påtagligt utökade resurser.
Socialnämndens resursbehov kommer att särskilt hanteras i det
pågående budgetarbetet. Socialnämnden föreslås få medgivande att
redovisa underskott om 24,4 mnkr.
Miljö- och byggnadsnämnden gavs tidigare i uppdrag att redovisa
åtgärder som helt eller delvist undanröjer konsekvenserna av de
återtagna fakturerade miljöavgifterna. Nämnden har genomfört vissa
åtgärder men använder samtidigt sin reserv för att balansera
underskottet. Den sammantagna effekten beräknas endast uppgå till
0,3 mnkr. Kommunledningsförvaltningen anser dock att nämnden bör
ställas inför ett fortsatt krav på att balansera även resterande del av
underskottet.
Kommunens ökning av skatter och statsbidrag bedöms ligga på 4,5
% mellan 2013 och 2014. Den prognostiserade
nettokostnadsökningen uppgår till 6,6 %. En sådan skillnad i
utvecklingen mellan dessa två faktorer över tid måste betraktas som
en osund utveckling och inte i linje med god ekonomisk hushållning.
Forts
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§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Ökningen av nettokostnaden har till del sin förklaring i att
verksamheten totalt sett överskrider budget, men det förhållandet
behöver inte nödvändigtvis utgöra hela förklaringen.
Kommunledningsförvaltningen avser därför att inför såväl
oktoberrapporten som i det pågående budgetarbetet närmare
analysera nettokostnadsutvecklingen.
Oaktat att barn- och ungdomsnämnden, handikappnämnden samt
miljö- och byggnadsnämnden ges fortsatta uppdrag är det i övrigt
troligt att kommunen kommer att redovisa ett negativt resultat vid
årets slut. Eftersom nivån trots allt måste bedömas som osäker finns
enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning inte skäl att föreslå
några andra särskilda åtgärder under resten av innevarande år.
Kommunledningsförvaltningens uppfattning grundas dessutom på att
stora delar av underskottet inom verksamheten i grunden inte verkar
vara av sådan karaktär att det genom enskilda nämnders beslut fullt
ut kan elimineras.
I det läget att ett balansavstämt negativt resultat uppkommer i
bokslutet så måste det enligt kommunallagen återställas inom tre år.
För att motverka en tidsmässigt sen inverkan på
budgetförutsättningarna för kommande år anser
kommunledningsförvaltningen att det nu prognostiserade negativa
resultatet om 9,6 mnkr ska vägas in i det pågående budgetarbetet för
2015-2017.
Mot bakgrund av de förslag till beslut som redovisas nedan anser
kommunledningsförvaltningen att inkomna protokoll och skrivelser
från Handikappnämnden, Socialnämnden samt Äldrenämnden
avseende befarande underskott 2014, behov av utökade ramar m.m.
därmed ska anses vara besvarade. Förteckning över nämndernas
beslutsparagrafer i detta avseende redovisas nedan.
Investeringsbudget
Den totala investeringsbudgeten för kommunen uppgår till 303 mnkr
för 2014. Budgeten inkluderar de medel som överförts från 2013.
Prognosen pekar mot en utgiftsnivå om 216 mnkr. Differens mellan
budget och prognos hänger samman med tidsmässiga förskjutningar,
där bl.a. den beräknade utgiften i år för Östersjöhallen inte uppstår.
Kommunens självfinansieringsgrad stannar vid 54 procent, vilket i
princip innebär att lite knappt hälften av den förväntade utgiftsnivån i
år måste finansieras via upplånade medel. Forts
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§ 189 forts
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
Den nu bedömda utgiftsnivån påverkar inte den långsiktiga
investeringsnivån. Till den delen behövs aktiva
prioriteringsdiskussioner.
Medel som inte blir utnyttjade i år kommer i samband med bokslutet
att föras över till ny räkning 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
257, beslutat för egen del
att godkänna och överlämna delårsrapport per 31augusti till
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
258, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att vidta åtgärder som
undanröjer nu prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 6
mnkr,
2. att godkänna en prognostiserad negativ avvikelse mot budget
2014 för socialnämnden med totalt 24,4 mnkr,
3. att uppdra till handikappnämnden att vidta åtgärder som
nedbringar nu prognostiserat nettokostnadsnivå med 1,0 mnkr,
4. att godkänna en prognostiserad negativ avvikelse mot budget
2014 för handikappnämnden med totalt 6,3 mnkr,
5. att godkänna en prognostiserad negativ avvikelse mot budget
2014 för äldrenämnden med totalt 9,9 mnkr,
6. att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att vidta ytterligare
åtgärder som motverkar negativ avvikelse mot budget,
7. att notera i bilaga 5 redovisade aktiviteter kopplade till mål i
budget 2014,
8. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 31 augusti
2014,
9. att inkomna skrivelser från Handikappnämnden, Socialnämnden
samt Äldrenämnden avseende befarade underskott 2014, begäran
om utökade ramar m.m. härmed ska anses besvarade, samt
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§ 189
Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet per
den 31 augusti 2014
10. att uppdra till kommunstyrelsen att i dess förslag till budget 20152017 beakta återställandet av en negativ förändring av eget kapital
2014 uppgående till 9,6 mnkr.
Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M) och Sofia Bothorp (MP)
yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten
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KS.2011.127.045

§ 190
Finansrapport augusti 2014
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska
lämna en rapport med en beskrivning av finansverksamheten och
riskhanteringen i den samlade verksamheten.
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning,
derivattransaktioner, likviditetshantering och finansiella placeringar
samordnas. Samordning sker genom, den inom
kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken.
Målsättningar för finansverksamheten inom den samlade
verksamheten är att;
• Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
• Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto
• Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster
Bifogad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för
planering och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över
hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
264, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansrapport augusti 2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

38

KS.2014.124.820

§ 191
Svar på motion om att återanvända Östersjöhallen
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20 mars 2014,
§51 , av Börje Dovstad (FP) , Anna Ekström (FP) och Stefan Lundin
(FP). Förslaget är att man ska återanvända Östersjöhallen i stället för
att riva den.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 26 maj 2014 § 39, lämnat
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i kommunens
investeringsplan finns fastlagt att Östersjöhallen och Idrottshallen i
Karlskrona ska byggas om. Motionärerna värnar om barns och
ungdomars möjlighet att idrotts utvecklas i både bredd och spets.
För det krävs fler möjligheter än idag att umgås och utöva idrott.
Motionärerna vill ta tillvara en unik möjlighet och i ett hållbart
samhälle ta till vara på det vi har och hur det vi har kan få nya
användningsområden.
1. Motionärerna vill utvärdera möjligheten till att plocka ned
Östersjöhallens välvda tak och sätta upp takstolar med tak på en ny
plats. Den tänkta placeringen är på grusplanen mellan gräsplanerna
på Nättraby idrottsplats och tennisbanorna.
2. Motionärerna vill att denna nya hall blir en Nättraby blir en
inomhushall för fotboll med konstgräs med en sju mannaplan eller
två fem mannaplaner. I anslutning till den tänkta hallen finns redan
omklädningsrum med duschar på idrottsplatsen.
3. Motionärerna vill att möjligheten till ökad föreningsdrift av den
föreslagna hallen utreds.
4. Motionärerna vill att möjligheten till samverkan med berörda
föreningar utreds och projekteras, som en inomhushall med
konstgräs med mått för en sju mannaplan på Nättraby idrottsplats.
Förslagen besvaras i ovanstående ordning från 1 till 4.
1. Befintliga takstolar klarar ej gällande byggregler avseende
brandmotstånd. En komplettering av takstolarna krävs för att uppnå
gällande byggregler. Kostnaderna för att möjliggöra användning av
befintliga takstolar är ungefär den samma som för inköpa av nya
takstolar. Plåttaket är i dåligt skick och kan, enligt tekniska
förvaltningen, inte återanvändas.
Forts
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§ 191 forts
Svar på motion om att återanvända Östersjöhallen
En omfattande betongplatta krävs för att kunna nyttja takstolarnas
utformning.
2. Grusplanens mått är på föreslagen plats 34 x 65 meter.
Östersjöhallens mått är 40 x 60 meter. För att få plats på tänkt plats
krävs att ytan breddas till 48 meter för att även få ytor för passage på
ömse sidor av hallen. Terrängen utanför grusplanen är kraftigt
stigande och består till stora delar av berg. Kostnaden för att spränga
bedöms till 3,2 miljoner kronor. Priset inkluderar stödmur och staket
mot anslutande terräng, som ligger 2 – 3 meter över bollytan.
Kostnad för grundläggning av hallen tillkommer.
Att komma till området/hallen med nödvändig maskinpark blir svårt
på grund av att anlagda vägar saknas fram till platsen.
Kraven på ventilation av anläggningen blir enligt erfarenheter från
näraliggande kommuner p.g.a. miljöhänsyn hög.
Kalkyl på totalkostnad för anläggningen är p.g.a. kort remisstid svår
att få fram.
3. Upphandling av driften följer Lagen om offentlig upphandling.
4. Om/då projektering av hall inleds kommer det att ske i samverkan
med berörda föreningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 oktober 2014, §
259, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 20
november 2014.
§ 192 Avtackning.
§ 193 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inrättar ett stipendier.
§ 194 Svar på medborgarförslag om ett nytt kallbadhus.
§ 195 Svar på medborgarförslag om att förbättra och utveckla möjligheterna för ökad
och säkrare cykeltrafik.
§ 196 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhet i Spandelstorp.
§ 197 Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan
Piggelinen.
§ 198 Avsägelser.
§ 199 Karlskrona kommuns organisation 2015.
§ 200 Kommunala val.
§ 201 Anmälningsärenden
§ 202 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 203 Inkomna interpellationer.
§ 204 Regler för ersättare.
§ 205 Beslut om Karlskrona Kommuns skattesats för år 2015.
§ 206 Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
§ 207 Hantering av handlingsplan till ungdomspolitiskt program.
§ 208 Länsgemensam folkhälsopolicy.
§ 209 FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinge s kommuner 2015-2019.
§ 210 Fäjö 1:110 Säljö udde, yttrande till Länsstyrelsen Blekinge Län angående beslut
om prövning av detaljplan.
§ 211 Förslag till taxor för tekniska nämnden verksamheter 2015.
§ 212 Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente avseende ansvar för
kommunens tomtkö.
§ 213 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen- ansvar för
kommunens tomtkö.
§ 214 Gemensam organisation och gemensamt system för E-arkiv.
§ 215 Sammanträdesplan 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de
allmänna utskotten.
§ 216 Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto.
__
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 20 november 2014 kl 13.00-18.05
Sammanträdet ajourneras kl 17.15-17.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S) kl 13.00-17.50 §§ 192-204
Eva Strömqvist (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Mohammadi (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-17.45 §§ 192-205
Anna Ekström (FP) kl 13.00-17.45 §§ 192-205
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Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 13.00-16.40 §§ 192-203
Ulf Lundh (C)
Oscar Kask- Ogenblad (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V) kl 13.00-17.50 §§ 192-204
Caroline Skoglöw (V) kl 13.00-16.35 §§ 199-202
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V) kl 13.00-17.45 §§ 192-205
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Jeanette Håkansson (C)
Sattar Zaid (S)
Anders Persson (S) kl 13.00-17.45 §§ 192-205
Pia Eklund (S)
Tajma Sisic (S)
Åke Håkansson (S)
Lotta Holgersson (S)
Daniel Håkansson (S)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.35, 17.45-18.05 §§
199-202, 206-216
Birgitta Gamelius (M)
Anders Ovander (M)
Morgan Kullberg (M)
Ove Uppgren (SD)
Tove Håkansson (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Yvonne Sandberg Fries (MP) kl 13.00-14.50 §§ 192del av § 199
Tommy Olsson (KD) kl 15.20-18.05 §§ 200-216
Ulf Hansson (V) kl 16.35-18.05 §§ 203-216
Marianne Nordin (M) kl 16.35-18.05 §§ 203-216
Britt-Marie Havby (C) kl16.40-18.05 §§ 204-216
Ida Svensson (S) kl16.40-18.05 §§ 205-216

Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S) kl13.00-17.50 §§ 192-204
Anders Persson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Charlotta Sahlin (M)
Marianne Nordin (M) kl13.00-16.35 §§ 199-202
Susanne Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Britt-Marie Havby (C) kl13.00-16.40 §§ 199-203
Pernilla Persson (C)
Ulf Hansson (V)
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Fredrik Karlsson (C)
Ulf Hansson (V) kl 13.00-16.35 §§ 199-202
Tommy Andersson (KD) kl 13.00-14.50 §§ 192-199
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Peter Johansson (S) och Jan-Åke Nordin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
torsdagen den 27 november 2014, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 192-216
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Peter Johansson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Jan-Åke Nordin (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 27 november 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 192
Sammanträdet inleds med avtackningar
Kommunfullmäktiges ordförande Rikard Jönsson framför fullmäktiges
tack och överlämnar gåvor till under förra mandatperioden avgående
ledamöter och ersättare.
Nusreta Nilsson, Sandra Bizzozero, Ingrid Trossmark, Eva-Britt
Dahlström, Stefan Lundin, Jan Hagberg, Göran Roos, Ali Abuiseifan,
Göte Henriksson, Eva Öman, Per Henriksson, Ronny Nilsson,
Magnus Johansson, Alf Ståhlborg, José Espinoza och Mats
Mårtensson avtackas först.
Därefter avtackar ordförande de som suttit i kommunfullmäktige mer
än 20 år Mats Lindbom och Birgitta Möller.
Mats Lindbom framför sitt tack till fullmäktige.
Sist avtackas kommunfullmäktiges avgående ordförande Peter
Glimvall.
Peter Glimvall framför sitt tack till fullmäktige.
____

20 november 2014

Kommunledningsförvaltningen
Akten

7

KS.2011.95.046

§ 193
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inrättar
ett stipendium.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 24 mars
2011, § 21,av Hans Assarsson. Förslaget är att inrätta ett stipendium till
personer i kommunen som gör betydande frivilliga insatser inom
socialnämndens, äldrenämndens och vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 7 oktober 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att socialnämnden
ansvarar för fördelning av föreningsbidrag till föreningar som verkar inom den
sociala sektorn i kommunen och därigenom lämnar kommunen ett viktigt stöd
till det frivilliga sociala arbetet.
Kommunen inrättade 2001 ett demokratipris för att uppmärksamma personer
eller föreningar som arbetar för att värna demokratins och humanismens
värden i kommunen.
Kommunen uppmärksammar på flera olika sätt det stora engagemang som
finns från frivilligorganisationer och enskilda kommunmedborgare inom
omsorgsområdena. Att införa gemensamma stipendier över nämnd- och
förvaltningsgränser utöver det befintliga demokratipriset skulle kunna
medföra svåra avvägningar. Ett alternativ är att införa stipendier inom
respektive ansvarsområde. I den av äldrenämnden tillsatta utredningen om
utveckling av volontärverksamheten finns förslag om någon form av
stipendier med.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 290 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Idrotts-och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Akten

8

KS.2014.203.822

§ 194
Svar på medborgarförslag om ett nytt kallbadhus.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2012,
§ 85, av Roland Thörnquist. Förslaget är att bygga ett nytt kallbadhus i
Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 15 oktober 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
medborgarförslaget är tidigare berett av Idrotts- och fritidsnämnden som
föreslagit Kommunstyrelsen hemställa hos Kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Värdet och behovet av ett kallbadhus i kommunen bör inte
prövas som ett enskilt ärende i ett lösryckt sammanhang utan i
stället beaktas och bedömas vid en övergripande prioritering
mellan alla önskvärda och aktuella satsningar i kommunen
under åren framöver. Förslaget bör därför överlämnas till den nu
pågående budgetberedningen för åren 2015 – 2017 (2019) för
en sådan övergripande och jämförande helhetsprövning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 291 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att hänskjuta idrotts- och fritidsnämndens förslag, utifrån ett
inlämnat medborgarförslag om att anlägga ett kallbadhus i
kommunen, till den pågående budgetberedningen för åren 2015
– 2017.
Björn Gustafsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Tekniska nämnden
Akten
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KS. 2014.164.312

§ 195
Svar på medborgarförslag om att förbättra och utveckla
möjligheterna för ökad och säkrare cykeltrafik.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014, § 68, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun ska fortsätta att förbättra och utveckla
möjligheterna för ökad och säkrare cykeltrafik med hjälp av
cykelbarometrar, grön våg för cyklister, cykelprioritering i
trafiksignaler och varningssystem för cyklar.
Tekniska nämnden har den 23 september 2014, § 97, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Karlskrona
kommuns cykelstrategi, som nyligen antagits av kommunfullmäktige,
återfinns flera åtgärder som syftar till att få fler att välja cykeln som
transportmedel i Karlskrona. I cykelstrategin nämns bland annat
åtgärder som cykelbarometrar. I samband med ombyggnad eller
nybyggnad av kommunens fåtal trafiksignalanläggningar, kan det
också bli aktuellt att genomföra någon av de åtgärder som återfinns i
Roland Thörnqvists förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 293 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Akten
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KS.2014.38.512

§ 196
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhet i Spandelstorp.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 13 februari 2014, § 37, av Michael Johnsson.
Förslaget är att hastigheten på Konstnärsvägen i Spandelstorp
sänks till 30 km/h.
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2014, § 89, lämnat yttrande
och beslutsförslag . Nämnden skriver att förslagsställaren menar att
många förare håller en hög hastighet genom området, samtidigt som
Konstnärsvägen korsas av många oskyddade trafikanter som
mopedister, cyklister och gående. Förslagsställaren önskar
att hastigheten sänks till 30 km/h genom området och att farthinder
anläggs.
Tekniska förvaltningen har genomfört en hastighetsmätning på
Konstnärs- vägen. Mätningen är genomförd i april 2014 och visar att
vägen trafikeras av drygt 550 fordon/årsmedeldygn.
Medelhastigheten var vid mättillfället 35 km/h och 85 % av fordonen
körde som högst i en hastighet av 44 km/h.
Under den senaste tioårsperioden har fem trafikolyckor registrerats
utmed Konstnärsvägen. Fyra av dessa har varit singel- eller
fallolyckor där gående eller cyklister skadats, som mest lindrigt. En
kollisionsolycka har inträffat där en cyklist i samband med lek kört in i
sidan på en buss och skadats lindrigt.
För tre år sedan genomförde Karlskrona kommun en
hastighetsöversyn av samtliga vägar inom Karlskrona tätort.
Hastighetsöversynen syftade till att föreslå en lämplig hastighet på
samtliga gatulänkar utifrån miljöhänsyn och trafiksäkerhet. På
Konstnärsvägen föreslogs att den högsta tillåtna hastigheten ska
vara 30 km/h. Hastighetsöversynen har skickats ut till
berörda remissinstanser, däribland Polisen samt Blekingetrafiken.
Hastighetsöversynen har ännu inte beslutats politiskt, men kan när
den väl gjort det, komma att ligga till grund för hastighetssättningen i
Karlskrona tätort framöver.
Forts
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§ 196 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten i Spandelstorp
Innan hastighetsöversynen behandlas politiskt ska inkomna
remissynpunkter eventuellt bearbetas in i förslaget till
hastighetsöversyn.
Farthinder kan vara aktuellt på vissa platser, framförallt där gående
och cyklande korsar en starkt trafikerad väg, och där olycksrisken
bedöms som hög. Sådana åtgärder måste vägas mot andra
trafiksäkerhetsåtgärder i kommunen, och detta kommer att göras i ett
kommande arbete med en trafiksäkerhetsstrategi som Tekniska
förvaltningen avser ta fram. Det krävs också budgetmedel för att
kunna anlägga trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Innan en eventuell sänkning av högsta tillåtna hastighet kan
genomföras i enlighet med den genomförda hastighetsöversynen
krävs politiska beslut. Detsamma gäller frågan om eventuella
trafiksäkerhetshöjande åtgärder med därtill hörande budgetmedel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 294 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget som besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS 2013.413.512

§ 197
Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför
friskolan Piggelinen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 24 oktober 2013, § 124, av Hjalmar Berup.
Förslaget är att ett övergångsdställe anläggs i anslutning till
friskolan Piggelinen på Arenavägen i Rosenholm
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2014, § 87, lämnat yttrande
och beslutsförslag. Nämnden skriver att tekniska förvaltningen har
genomfört trafikstudier på Arenavägen med anledning av
medborgarförslaget. Under en vardag i december har antalet
passerande fotgängare över Arenavägen räknats samtidigt som
förekomst av möjliga tidsluckor mellan fordonen kontrollerats.
Tidsluckor mellan fordon är den tid då ett valt gatuavsnittet inte har
någon trafik av fordon, och där fotgängare kan korsa gatan.
Antalet passerande fotgängare var under tiden 7:30 – 8:15 totalt 54
stycken. Huvuddelen av dessa korsade Arenavägen i en diagonal
mellan buss- hållplatsen och skolan, medan tio fotgängare korsade
Arenavägen mitt för skolan. Tidsluckor mellan passerande fordon
förekom relativt ofta, och var vid mättillfället i genomsnitt 17
sekunder, vilket med god marginal medger säker passage över
vägen för en fotgängare.
Fordonstrafiken på Arenavägen har uppmätts, och det passerar i
genomsnitt 3100 fordon per årsmedeldygn. Genomsnittshastigheten
är 33 km/h och 85 % av fordonen kör i 39 km/h eller lägre. Högsta
tillåtna hastighet på Arenavägen är begränsad till 30 km/h hela
dygnet, året om.
På Arenavägen har det inträffat totalt sex trafikolyckor med
personskada de senaste tio åren. Fem av dessa olyckor har varit
singelolyckor där gående eller cyklande skadats utan inblandning av
en motpart. Endast en trafikolycka har varit en kollisionsolycka där
två motorfordon kolliderade, vilken resulterade i fyra lindrigt skadade.
Generellt har övergångsställen ingen trafiksäkerhetshöjande effekt.
Forts
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§ 197 forts
Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan
Piggelinen
Studier har istället visat att övergångsställen kan innebära att risken
för en korsande fotgängare att skadas i en trafikolycka kan öka med
upp till det dubbla. Detta har också visat sig gälla barn och äldre.
Övergångsställen ska därför inte anläggas av trafiksäkerhetsskäl.
Övergångsställen kan dock vara motiverade på gator eller vägar med
mycket trafik där dessa kan innebära att väntetiden för korsande
fotgängare kan minska. Tidigare riktlinjer har angett att vid en
fordonstrafikmängd över 2000 fordon/dygn eller en gångtrafikmängd
över 25 fotgängare i den mest trafikerade timmen kan
övergångsställen vara motiverade.
På Arenavägen passerar huvuddelen av de barn och ungdomar som
är på väg till friskolan Piggelinen diagonalt mellan busshållplatsen
och skolentrén. I dessa fall går eleverna på den gräsmatta som ligger
på privat tomtmark. Denna gräsyta saknar gångbana. Ett fåtal av
eleverna väljer att passera mitt för skolans infart. Det är alltid svårt att
styra fotgängare till särskilda platser där de ska korsa gatan om
trafikmängden på gatan inte hindrar en självvald passage. På
Arenavägen är trafikmängd samt hastigheter sådana att fotgängare
bedömer att det är möjligt att korsa gatan vid den plats de finner
det bäst, och de kan enkelt välja en korsningspunkt som ger en gen
väg till deras målpunkt.
Tekniska förvaltningen anser inte att det är möjligt att styra
fotgängare som har målpunkt till friskolan Piggelinen till att korsa
gatan mitt för skolans infart, vilket vore den naturliga platsen för ett
eventuellt övergångsställe. Eleverna kommer ändå att välja den
korsningspunkt som ger en för dem genast väg. Förvaltningen anser
det inte heller motiverat att anlägga ett övergångsställe
som slutar i en gräsyta, utan ett övergångsställe bör ligga placerat så
att det fungerar för alla gångtrafikanter, även exempelvis de med
rörelsehinder. En gångbana som knyter ihop skolan med
övergångsstället måste i detta fall placeras på tomtmark varför en
utbyggnad av denna är ett ansvar för den aktuella fastighetsägaren.
Utan en gångbana anser inte Tekniska förvaltningen att det är
motiverat att anlägga ett övergångsställe.
Av ovanstående skäl föreslår därför Tekniska förvaltningen att
inget övergångsställe anläggs på Arenavägen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 295 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att härmed anse medborgarförslaget vara besvarat
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
Akten

KS.2014.1.102

§ 198
Avsägelser av kommunala uppdrag
Oscar Dyberg (S) har i en skrivelse daterad 23 oktober 2014 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___

14

20 november 2014

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
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KS.2014.554.023

§ 199
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av den kommande
styrande majoriteten att skriva fram ett förslag till organisation för
mandatperioden 2015-2018
Med samarbete skapar vi en framtid som håller!
Vi vill tillsammans skapa en modern organisationsstruktur för
Karlskrona kommun och dess bolag som på ett bättre sätt än i
nuläget speglar kommuninvånarnas och företagens behov av
kvalitativ service och tjänster.
Vi vill få till en ökad tydlighet inom varje ansvarsområde för de
uppdrag man har. Med den nya organisationen sätter vi ett ännu
tydligare fokus på arbetsmarknad, kunskap och näringslivsfrågor.
Enligt tidigare års budgetar har en översyn av nuvarande nämndsoch förvaltningsorganisation aktualiserats. En parlamentarisk
utredning lämnade en rapport 2009 med ett förslag på en struktur för
den politiska- och förvaltningsorganisationen. Denna utredning har
tillsammans med trendbevakning mot vår omvärld och våra egna
utmaningar legat till grund för arbetet.
I september 2013 träffades representanter för samtliga politiska
partier (förstärkta budgetberedningen) i en work-shop för
framtagandet av olika tankar idéer för styrning och ledning av
kommunen från 2015. Med detta som underlag har respektive
partigrupp kommit fram till sina modeller och vid ett antal tillfällen
mötts för att hitta en bred parlamentarisk enighet om hur de politiska
uppdragen ska kunna utföras på ett från medborgarna bästa sett.
Den tilltänkta styrande majoriteten har kommit fram till följande
förslag på organisering och ansvar för den kommande
mandatperioden 2015-2018:R
Reglementen till ovanstående nämnder och styrelsen, samt
ägardirektiv och bolagsordningar, kommer att revideras och beslutas
under december månad 2014 av kommunfullmäktige.
Forts
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Utredningsuppdrag
Två enheter inom den kommande Drift- och servicenämndens
ansvarsområde skall utredas vidare. Dels VA-verksamhetens
placering under förvaltnings- eller bolagsform, dels förutsättningarna
för hamnverksamhetens bolagisering.
Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i
nämnder och styrelse med 13 eller 15 ordinarie ledamöter.
Arbetsfördelning kommunalråd
Kommunalråd 1 – kommunstyrelsens ordförande
Ekonomi och finans, näringslivsutveckling, infrastruktur,
internationella kontakter, integration och besöksnäring. Följer även
arbetsmarknadsnämnden och drift- och servicenämnden.
Kommunalråd 2 – kommunstyrelsens förste vice ordförande
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, landsbygdsfrågor,
skärgårdsfrågor, räddningstjänsten, miljöfrågor och Biosfär. Följer
även socialnämnden och handikappnämnden.
Kommunalråd 3 – Ordförande i AB Karlskronahem. Ansvarig för
personalpolitiken, ordförande i personaldelegationen. Särskilt
ansvar för rehab och företagshälsan. Särskilt ansvar för
kollektivtrafiken. Folkhälsofrågor och mångfaldsfrågor. Blekinge
Health Arena. Följer även kultur- och fritidsnämnden och
äldrenämnden.
AU-ledamot – Tillika Ordförande i kunskapsnämnden. Följer även
överförmyndarnämnden.
Förvaltningsorganisation
Varje nämnd ska ha en förvaltning och en förvaltningschef under sig.
Kommundirektören får i uppdrag att genomföra de organisatoriska
förändringar som detta beslut medför för förvaltningsorganisationen.
Tillsättande av förvaltningschefer hanteras parallellt som eget ärende.
Ramjusteringar och de ekonomiska konsekvenserna av dessa förändringar
av organisationen ska hanteras av kommunstyrelsen.
Ny förvaltningsorganisation ska vara genomförd senast den 1 april 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 295 för egen del beslutat
att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa för kommunstyrelsen
de effektiviseringar som åstadkommits i samband med
organisationsförändringarna/nämnds‐ och
förvaltningssammanslagningarna vid första tertialbokslutet 2015.

20 november 2014
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 283 föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med beslutade förändringar (att Kommunhälsan läggs under
kommunstyrelsen, att projektering läggs under drift‐och
servicenämnden, att ansvaret för Konsumentvägledningen läggs
under Drift‐och Servicenämnden, att Handikappnämnden ändrar
namn till ”Funktionstödsnämnden” fastställa den beskrivna styrelsenämnds och bolagsorganisation med giltighet från den 1 januari 2015
2. att fastställa antalet ledamöter enligt ovanstående beskrivning i
styrelser, nämnder och bolag,
3. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda VA- verksamhetens
framtida placering i förvaltnings- eller bolagsform,
4. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
bolagisering av kommunens hamnverksamhet,
5. att nämndernas verksamheter ska organiseras i en förvaltning
med en förvaltningschef,
6. att ramjusteringar och de ekonomiska konsekvenserna hanteras
av Kommunstyrelsen, samt
7. att förvaltningsorganisationen ska vara genomförd senast den 1
april 2015.
Yrkanden
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på första att- satsen till förmån
för följande ändringsyrkande och i övrigt bifalla förslaget, samt yrkar
att barn- och ungdomsnämnden kvarstår som i nuvarande
organisation, att utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan
och att Komvux flyttas till arbetsmarknadsnämnden , att
renhållningen flyttas till drift- och servicenämnden med krav på att
nämnden ska upphandla renhållningen, att Kommunhälsan flyttas till
drift- och servicenämnden.
Emma Swahn Nilsson (M), Emma Stjernlöf (M), Patrik Stjernlöf (M)
yrkar bifall till Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ann-Louise Trulsson (KD), Jan Lennartsson (M), Björn Fries (V),
Linda Ekström (S), Johan Eriksson (V) yttrar sig.
Forts
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar bifall på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att Barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden kvarstår som egna nämnder.
Chatarina Holmberg (S), Gunilla Ekelöf (FP), Börje Dovstad (FP) och
Inger Hermansson (C), Magnus Larsson (C), Björn Gustavsson (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Camilla Brunsberg förslag mot
Åsa Gyberg Karlssons och finner att kommunfullmäktiges beslutar
enligt Camilla Brunsbergs förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda Camilla
Brunsbergs förslag röstar ja och de som vill biträda Åsa Gybergs
Karlssons (V) förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 18 ja-röster mot 4 nej-röster, 51 avstår
och 2 frånvarande och finner att Camilla Brunsbergs förslag är
motförslag till kommunstyrelsens förslag.
Därefter så ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Camilla Brunsbergs förslag att barn- och
ungdomsnämnden ska vara kvar och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Camilla
Brunsbergs förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 52 ja-röster mot 19 nej-röster, 2 avstår
och 2 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot Camilla
Brunsbergs förslag att Kommunhälsan ska ligga under drift- och
servicenämnden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Därefter så ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Camilla Brunsbergs förslag att renhållningen flyttas till
drift- och servicenämnden med krav på att nämnden ska upphandla
renhållningen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Camilla
Brunsbergs förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 56 ja-röster mot 16 nej-röster, 1 avstår
och 2 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att med beslutade förändringar (att Kommunhälsan läggs under
kommunstyrelsen, att projektering läggs under drift‐och
servicenämnden, att ansvaret för Konsumentvägledningen läggs
under Drift‐och Servicenämnden, att Handikappnämnden ändrar
namn till (”Funktionstödsnämnden”) fastställa den beskrivna styrelsenämnds och bolagsorganisation med giltighet från den 1 januari
2015,
2. att fastställa antalet ledamöter enligt ovanstående beskrivning i
styrelser, nämnder och bolag,
3. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda VA- verksamhetens
framtida placering i förvaltnings- eller bolagsform,
4. att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
bolagisering av kommunens hamnverksamhet,
5. att nämndernas verksamheter ska organiseras i en förvaltning
med en förvaltningschef,
6. att ramjusteringar och de ekonomiska konsekvenserna hanteras
av Kommunstyrelsen, samt
7. att förvaltningsorganisationen ska vara genomförd senast den 1
april 2015.
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§ 199 forts
Karlskrona kommuns organisation 2015.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars-Göran Forss (M), Yjves Mujaj (M), Emina Cejvan (M), Emma
Stjernlöf (M), Matias Liedholm (M), Birgitta Gamelius (M), Emma
Swahn Nilsson (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M),
Sophia Ahlin, Johan Eriksson (V), Caroline Skoglöw (V), Björn Fries
(V), Åsa Gyberg Karlsson (V) till förmån för eget yrkande.
_____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneenheten Serviceförvaltningen
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 200
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Kommunens revisorer
Ledamot
Fredrik Andrén (V)
Affärsverken Karlskrona AB
Revisorer
Bo Löfgren (FP)
Camilla Lindwall (M)
Revisor ers

Bernt Runesson (C)
Pål Wetterling (M)

Affärsverken Energi AB
Revisorer
Bo Löfgren (FP)
Camilla Lindwall
Revisor ers

Bernt Runesson (C)
Pål Wetterling (M)

Affärsverken Elnät AB
Revisor
Bo Löfgren (FP)
Revisor ers

Camilla Lindwall (M)

Utveckling i Karlskrona AB
Revisorer
Sven-Otto Ullnér (M)
Bernt Runesson (C)
Revisor ers

Bo Löfgren (FP)
Camilla Lindwall (M)

Karlskrona Fryshus AB
Revisor
Mats Nilsson (S)
Karlskronahem AB
Revisorer
Sven-Otto Ullnèr (M)
Mats Nilsson (S)
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Kommunala val
Revisor ers

Pål Wetterling (M)
Lesley Appelgren (S)

Kruthusen Företagsfastigheter AB
Revisorer
Bernt Runesson (C)
Lesley Appelgren (S)
Revisor ers

Sven-Otto Ullnér (M)
Bo Löfgren (FP)

Karlskrona Moderbolag AB
Revisorer
Sven-Otto Ullnér (M)
Mats Nilsson (S)
Revisor ers

Bernt Runesson (C)
Camilla Lindwall (m)

Aukt revisor

Thomas Almqvist

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Revisor
Pål Wetterling (M)
Revisor ers
Lesley Appelgren (S)
Sydost Energi AB
Revisor
Bo Löfgren (FP)
Revisor ers
Camilla Lindvall (M)
Finsam
Revisor

Pål Wetterling (M)

Kommunstyrelsens arvodesberedning
Ordförande
Magnus Johansson (S)
Ledamöter
Karl-Gösta Svenson (M)
Mats Lindbom (C)
Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande
Jan-Anders Lindfors (S)
1:e vice ordf
Karin Månsson (FP)
2:e vice ordf
Patrik Stjernlöf (M)
Ledamöter
Angela Sandström (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Iren Bahtijaragic (S)
Gustav Nilsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Martin Henriksson (SD)
Fredrik Karlsson (C)
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Kommunala val

Ersättare

Johan Eriksson (V)
Bengt Jönsson (KD)
Helene Gustafsson (S)
Birger Wernersson (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Amat Jeng (S)
Emina Cejvan (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Lindy Olofsson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Cecilia Runesson (C)
Rolf Svensson (FP)
Ingmarie Söderblom (MP)

Drift- och servicenämnden
Ordförande
Peter Johansson (S)
1:e vice ordf
Gunilla Ekelöf (FP)
2:e vice ordf
Anna Ottosson (M)
Ledamöter
Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S)
Bengt Andersson (M)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Henrik Ljungquist (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)
Ersättare
Cecilia Neuendorff (S)
Göran Karlsson (S)
Susanne Sjöström (S)
Jens Sjösten (S)
Birgitta Gamelius (M)
Mats Lövdahl (M)
Helén Olsson (SD)
Johan Genestig (C )
Per Wimmerman (FP)
Desiree Hoberg (V)
Jan Nylander (KD)
Funktionsstödsnämnden
Ordförande
Anna Ekström (FP)
1:e vice ordf
Tomas Karlsson (S)
2:e vice ordf
Emma Stjernlöf (M)
Ledamöter
Cecilia Abrahamsson (S)
Fredrik Wallin (S)
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Kommunala val

Ersättare

Laila Johansson (S)
Mikael Hammarin (S)
Anders Ovander (M)
Camilla Karlman (SD)
Jonas Klang (SD)
Ingela Abramsson (C)
Markus Ottosson (V)
Lennart Svantesson (KD)
Jenny Bard (S)
Billy Peltonen (S)
Sonny Bengtsson (S)
Bo Blomqvist (S)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Oliver Brissmalm Mellquist (M)
Tove Håkansson (SD)
Maj Olsson (C)
Bengt Jonsson (FP)
Nils Lundgren (MP)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande
Jonas Sandström (S)
1:e vice ordf
Ulf Lundh (C)
2:e vice ordf
Billy Åkerström (KD)
Ledamöter
Jonna Lengstedt (S)
Daniel Risberg (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tomas Pärlklo (FP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Ersättare
Ann Aldinge (S)
Anders Persson (S)
Ida Henriksson (S)
Tommy Eriksson (S)
Torsten Palmgren (M)
Bengt Saltö (M)
Göran Eklund (SD)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (FP)
Ulf Hansson (V)
Frans Sri Wong (KD)
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Kommunala val
Kunskapsnämnden
Ordförande
Chatarina Holmberg (S)
1:e vice ordf
Pernilla Persson (C)
2:e vice ordf
Emma Swahn Nilsson (M)
Ledamöter
Roland Andréasson (S)
Åse Nygren (S)
Daniel Daleke (S)
Ulrika Svensson (S)
Anna Strömqvist (S)
Bengt Fröberg (M)
Eva Ottosson (M)
Charlotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Robin Kullberg (FP)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Ersättare
Louise Sabel (S)
Christer Holmberg (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Denis Babacic (S)
Susanne Öhrn (S)
Ola Palmgren (M)
Heini Ståhlberg (M)
Sarah Petersson (SD)
Johan Pettersson (SD)
Lise-Lott Eljefjärd Nilsson (C)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Gun Hånberg (KD)
Rifad Rahman (MP)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande
Magnus Larsson (C)
1:e vice ordf
Susanne Johansson (S)
2:e vice ordf
Carl-Göran Svensson (M)
Ledamöter
Erik Dahlqvist (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Ann-Charlotte Yvemark (S)
Malin Klintin (M)
Thomas Nilsson (M)
Björn Nurhadi (SD)
Robert Andersson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Björn Gustavsson (MP)
Ersättare
Peter Bergquist (S)
Jeanette Pettersson (S)
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Kommunala val
Mats Ekberg (S)
Eva Öman (S)
Åsa Malmén (M)
Anna Stridsjö (M)
Mats Mattiasson (SD)
Sven Borén (C)
Eva Röder (FP)
Tonnie Philipsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Socialnämnden
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Ersättare

Valnämnden
Ordförande
Vice ordf
Ledamöter

Ersättare

Ingrid Hermansson (C)
Eva Strömqvist (S)
Morgan Kullberg (M)
Sattar Zad (S)
Selma Björk Matthiasdottir (S)
Björn Olsson (S)
Walla Carlsson (S)
Ann-Marie Branje (M)
Sophia Ahlin (M)
Pernilla Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Margareta Rodin (FP)
Björn Fries (V)
Lars Brissmalm (S)
Maja Sandberg (S)
Kamal Ossman (S)
Malin Tingelholm (S)
Sven Wallfors (M)
Katarina Nordin (M)
Robert Andersson (SD)
Sture Nilsson (C)
Marie Klang (FP)
Marianne Andersson (MP)
Pelle Nordensson (KD)

Katarina Johansson (C)
Birgitta Gamelius (M)
Per Löfvander (S)
Ewy Svensson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Evy Pettersson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Maja Heller (S)
Mats Mårtensson (M)
Martin Henriksson (SD)
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§ 200 forts
Kommunala val
Nils Jedhammar (C)
Jan-Ingemar Berthilson (FP)
Äldrenämnden
Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Ersättare

Eva-Marie Malmgren (S)
Kent Lewén (FP)
Jan-Åke Nordin (M)
Alf Öien (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Christer Göstasson (S)
Marianne Abrahamsson (S)
Marcus Gadd (S)
Sigrid Johansson (M)
Marianne Nordin (M)
Åsa Larsson (SD)
Bo Hugmark (SD)
Sven-Åke Falkstrand (C)
Emma Hilborn (V)
Elin Håkansson (KD)
Ingalill Niklasson (S)
Ulf Härstedt (S)
Lena Tvede-Jensen (S)
Jan-Erik Strand (S)
Malin Follin (S)
Björn Liljekrantz (M)
Camilla Hansson (M)
Gustav Sundberg (SD)
Ingrid Andersson (SD)
Julia Johansson (C)
Agnetha Möller (FP)
Jan-Olof Andersson (MP)
Britt-Marie Strömqvist (KD)

Överförmyndarnämnden
Ordförande
Birgitta Möller (S)
Vice ordf
Emina Cejvan (M)
Ledamöter
Conny Ärleskog (S)
Bo Hugmark (SD)
Carola Olander (FP)
Ersättare
Jeanette Håkansson (S)
Charlotte Hauffman (M)
Irma Strömberg (C)
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Kommunala val
Nämndemän
Cecilia Nyström (S)
Jonas Sandström (S)
Inga-Lena Åbom (S)
Kaj Jansson (S)
Irene Forsberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Ulf Härstedt (S)
Malin Tingelholm (S)
Christoffer Oxelborn (S)
Maja Sandberg (S)
Laila Johansson (S)
Birgitta Ståhl (M)
Britt-Marie Ammer Forss (M)
Johan Svensson (M)
Eva Ottosson (M)
Björn Liljekrantz (M)
Peter Glimvall (M)
Caroline Ohlsson (M)
Ann-Marie Lundmark (SD)
Ove Uppgren (SD)
Stefan Almén (SD)
Bente Eklund (SD)
Mona Svantesson (C)
Karl-Anders Holmkvist (C)
Karin Dovstad (FP)
Gun-Britt Danielsson (FP)
Margareta Rodin (FP)
Håkan Andrén (V)
Maiellen Stensmark (MP)
Luc Mancia (MP)
Carina Olsson (KD)
Affärsverken Karlskrona AB
Ordförande
Christer Sandström (S)
Vice ordf
Lars-Göran Forss (M)
Ledamöter
Catharina Rosenquist (S)
Michael Hess (SD)
Roger Arvidsson (C)
Ersättare
Cristoffer Oxelborn (S)
Charlotte André (M)
Britt-Marie Havby (C)
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Kommunala val
Affärsverken Energi AB
Ordförande
Christer Sandström (S)
Vice ordf
Lars-Göran Forss (M)
Ledamot
Roger Arvidsson (C)
Ersättare
Catharina Rosenquist (S)
Cristoffer Oxelborn (S)
Charlotte André (M)
Affärsverken Elnät
Ordförande
Vice ordf
Ledamot
Ersättare

Christer Sandström (S)
Lars-Göran Forss (M)
Roger Arvidsson (C)
Catharina Rosenquist (S)
Cristoffer Oxelborn (S)

Karlskrona Baltic Port AB
Ordförande
Håkan Eriksson (S)
Ledamot
Camilla Brunsberg (M)
Ersättare
Linda Ekström (S)
Ägarsamråd
Carl-Göran Svensson (M)
Jan-Anders Lindfors (S)
Karlskronahem AB
Ordförande
Börje Dovstad (FP)
Vice ordf
Hanna Ekblad (M)
Ledamöter
Laila Karlsson (S)
Mats Fagerlund (S)
Karin Brunsberg (M)
Robert Andersson (SD)
Berit Pagels (C)
Ersättare
Elizabeth Thörngren (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Mats Mattiasson (SD)
Håkan Petersson (C)
Vakant (FP)
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ordförande
Mikael Augustsson (FP)
2:e vice ordf
Vakant (M)
Ledamöter
Lisbeth Bengtsson (S)
Daniel Håkansson (S)
Ersättare
Lotta Holgersson (S)
Vakant (S)
Maria Persson (C)
VAKANT (KD)

29

20 november 2014
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Kommunala val
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ordförande
Mats Andersson (C)
Vice ordf
Jan Lennartsson (M)
Ledamöter
Rikard Jönsson (S)
Camilla Persson (S)
Noomi Aronsson (SD)
Ersättare
Jörgen Karlsson (S)
Mattias Liedholm (M)
Vakant (S)
AB Karlskrona Moderbolag
Ordförande
Magnus Larsson (C)
Vice ordf
Camilla Brunsberg (M)
Ledamöter
Håkan Eriksson (S)
Laila Karlsson (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Christopher Larsson (SD)
Filip Issal (FP)
Ersättare
Rikard Jönsson (S)
Michael Thurbin (M)
Björn Nurhadi (SD)
Maria Persson (C)
Arne Söderbom (FP)
Utveckling i Karlskrona AB
Ordförande
Elina Gustafsson (S)
Vice ordf
Camilla Brunsberg (M)
Ledamöter
Christopher Larsson (SD)
Gunilla Gustavsson (C)
Börje Dovstad (FP)
Ersättare
Markus Degerskär (S)
Birgitta Möller (S)
Jan Lennartsson (M)
Stipendiedelegation Högskolestuderande
Ledamöter
Rikard Jönsson (S)
Peter Glimvall (M)
____
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Akterna
KS.2014.77.041
KS.2014.77.041
KS.2014.76.041
KS.2014.491.042
KS.2014.77.041
KS.2014.427.810

§ 201
Anmälningsärende
1.Socialnämnden 2014-09-22, § 113 delårsbokslut augusti 2014 med
personalnyckeltal per den 31 juli 2014.
2. Socialnämnden 2014-09-22, § 118, socialnämndens
förutsättningar, utredning avseende resurser i förhållande till
lagstiftning och politsika mål för verksamheten.
3. Socialnämnden 2014-10-20, § 128, Budgetuppföljning per
september 2014.
4. Handikappnämnden 2014-10-09, § 49, delårsrapport per den 31
augusti 2014.
5. Idrotts- och fritidsnämnden 2014-09-01, utredning kring
aktivitetsytor för barn- och unga, samt placering av utegym i
Karlskrona.
6. Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med
verksamhetsuppföljning augusti år 2014.
____

20 november 2014

32

Akterna
KS.2014.517.331
KS.2014.518.331
KS.2014.519.331
KS.2014.524.810
KS.2014.526.312
KS.2014.529.103
KS.2014.549.822
KS.2014.562.870
KS.2014.569.310
KS.2014.571.340
KS.2014.578.106
KS.2014.580.317
KS.2014.588.317
§ 202
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om bättre skötsel av parkområdet vid
Vakyriavägen, Bergåsa, av Mattias Svensson.
Medborgarförslag om bättre skötsel av parkområdet Frejalunden
”Lillan” Bergåsa, av Mattias Svensson.
Medborgarförslag om att lek och bollplan Frejalunden ”Lillan”
Bergåsa rustas upp, av Mattias Svensson.
Medborgarförslag om ersättande av befintligt utegym Västra mark, av
Hans-Peter Ehrlow.
Medborgarförslag om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg
och entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att utforma ett informationspaket till samtliga
hushåll i kommunen, om att tänka på vid krissituationer i samhället,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna en tillfällig lokalitet och lösning av den
verksamhet som sker inom Karlskrona varmbadhus, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Lyckå slottsruin ska belysas, av Agneta
Adholm Ödman.
Medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att eftersänka avgifter för kommunalt
släckningsvatten i samband med majbrasor, av Roland Thörnqvist.

20 november 2014

§ 202 forts
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om en regional och lokal läsebok för Blekinges
skolbarn och ungdomar, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om belysning vid Blå Port, av Martin Byggeth.
Medborgarförslag om belysningsstolpar på Björkholmen, av Kerstin
Landerman.
____
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34

KS.2014.568.024

§ 203
Inkommen interpellation
Följande interpellationer får ställas och skall besvaras vid
nästkommande sammanträde:
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) om
den tillfälliga löneökningen, av Sophia Ahlin (M).
________
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KS.2014.583.102

§ 204
Regler för ersättare.
Efter överläggningar med gruppledarna för de politiska partierna i
Karlskrona kommunfullmäktige har träffats följande
överenskommelse om ersättares tjänstgöring i nämnd och styrelse
under mandatperioden 2015-2018.
För ledamot tillhörande
S
C
FP
SD
M
KD
MP
V

inkallas ersättare i följande ordning
S
C
FP
C
S
FP
FP S
C
SD
M
KD
KD
M
MP V
V
MP

Kommunstyrelsens ordförande har med skrivelse den 7 november
2014 hemställt att kommunfullmäktige beslutar enligt redovisat
förslag till regler.
Yrkande
Emma Stjernlöf (M) yrkar att ärendet återremitteras för att man enligt
kommentarerna i kommunallagen utrycker att man inte bör tillåta
sammanträden med luckor och att därför bör partigruppsordningen
omfatta samtliga i kommunen förekommande partier.
Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till
förslaget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Kommunfullmäktige beslutar
att redovisat förslag till regler skall gälla under mandatperioden
2014-2018.
_______
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KS.2014.583.102

§ 205
Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
Sammanträdet ajourneras kl 17.15-17.25
Särskilt beslut har tidigare fattats om att med hänvisning till valet i
september senarelägga årets budgetprocess till hösten. Detta
innebär att budgeten kommer att behandlas och fastställas först vid
kommunfullmäktiges möte i december 2014 (10-11 december).
Enligt gällande kommunallag måste dock kommunstyrelsen redan i
oktober månad behandla frågan om kommunens (preliminära)
skattesats/utdebitering för nästkommande år. Skattesatsen måste
sedan fastställas av kommunfullmäktige senast under november
månad. Lagen ger däremot möjlighet för kommunfullmäktige att
sedan ändra detta beslut under december månad. Nackdelen med
detta kan bli att Skatteverket inte hinner rätta i sina
preliminärskattetabeller för det aktuella budgetåret (inkomståret),
utan kommuninvånarna kommer att påföras skatteavdrag enligt den
nivå/skattesats som fastställs i november månad.
Till oktober månad kommer inte budgetprocessen ha framskridit så
långt, att det är klarlagt om skattesatsen kommer att behöva justeras
för nästkommande år. Kommunstyrelsens preliminära förslag i
oktober månad (och eventuellt också fullmäktiges beslut i november
månad) måste därför utgå från en oförändrad skattesats för år 2015
dvs. 21,51 %.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 oktober 2014,
§ 271, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunens skattesats för år 2015 till oförändrat
21,51 %.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att skattesatsen höjs med 59 öre till 22,10
%.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för
konsekvensbeskrivning.
Forts
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§ 205 forts
Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
Ann-Louise Trulsson (KD), Emma Stjernlöf (M), Christopher Larsson
(SD) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs återremissyrkande.
Björn Fries (V) yttrar sig.
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på Patriks Hanssons ändringsyrkande
och yrkar avslag på Camilla Brunsberg återremissyrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och de som vill Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 45 ja-röster mot 26 nej-röster, 3 avstår
och 1 frånvarande och finner att ärendet återremitteras
(minoritetsåterremiss).
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
______
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KS.2014.469.606

§ 206
Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
I kvinnojouren Frideborgs regi finns i Karlskrona ett skyddat boende
för tillfälligt och akut boende för kvinnor som utsatts för någon form
av våld – framför allt då i nära relationer. Även dessa kvinnors barn
vistas ofta i detta tillfälliga boende. Majoriteten av de boende i det
skyddade boendet kommer från andra kommuner än Karlskrona.
När det gäller barn/ungdomar från andra kommuner upprättas som
regel ett särskilt avtal med hemkommunen gällande bl.a.
ersättningen för dessa placeringar. Avtalen omfattar då de förskoleoch/eller skolplaceringar som blir aktuella under den tid barnen och
ungdomarna bor kvar i det skyddade boendet.
Barn- och ungdomsnämnden meddelar nu att den i nuläget inte får
full kostnadstäckning för dessa tillfälliga placeringar i förskola och
grundskola – varken för barn från Karlskrona kommun eller främst
barn/ungdomar från andra kommuner. Nämnden begär därför en
ramutökning för 2014 om 125 tkr motsvarande beräknade
merkostnader under andra halvåret.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen ifrågasätter inte barn- och
ungdomsnämndens bedömningar och beräkningar men anser att
uppkommande merkostnader måste kunna rymmas inom nämndens
redan tilldelade budgetram för år 2014. Nämndens totala budgetram
uppgår i nuläget till närmare 1,1 miljarder kronor, varför den
beräknade merkostnaden är ytterst marginell. I sammanhanget bör
då också beaktas att nämnden nyligen fått sin budgetram utökad
med 4,0 mnkr för en satsning på särskilda stödinsatser inom skolan
under just andra halvåret i år. Del av detta tillskott bör kunna
destineras till de nu angivna merkostnaderna för den aktuella
gruppen av barn/ungdomar. Härutöver vill förvaltningen också betona
vikten av att avtal träffas med andra placeringskommuner på ett
sådant sätt att Karlskrona kommun erhåller i princip full
kostnadstäckning för uppkommande merkostnader.
Forts
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§ 206 forts
Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 278, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå barn- och ungdomsnämndens framställan om en för år
2014 utökad budgetram med 125 tkr för extra elev-/barnpeng vid
tillfälliga placeringar av barn/ungdomar som bor i skyddat boende.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
__
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KS.2011.291.100

§ 207
Hantering av handlingsplan till Ungdomspolitiska programmet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har sedan 2012 ett uppdrag att
samordna det vidare arbetet för ungdomsdemokrati i kommunen.
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att samordna och
vägleda arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.
Programmet ska revideras vart tredje år av Kommunfullmäktige.
Respektive nämnd upprättar årligen en handlingsplan kopplat till
programmet.
Uppföljning sker årligen i Ungdomsrådet och redovisning av
respektive nämnds arbete sker i respektive nämnds
verksamhetsberättelse.
En uppföljning av nämndernas handlingsplaner har visat att endast 6
av 14 nämnder har antagit en handlingsplan. Några förvaltningar har
genomfört uppdrag utan att ha någon upprättad plan
Kommunens ledningsgrupp har deltagit i framtagandet av ett förslag
till förändrad hantering av ärendet.
Förslaget innebär
- Ett Ungdomspolitiska programmet revideras vart tredje år av
Kommunfullmäktige
- Respektive nämnd upprättar en handlingsplan för varje
programperiod
- Uppföljning av programmets mål sker årligen i Ungdomsrådet
- Redovisning av varje nämnds arbete sker i respektive nämnds
Verksamhetsberättelse
- Rapport om genomförda uppdrag/mål sker årligen till kommunens
Ledningsgrupp
- Ungdomsrådet byter namn till Rådet för ungdomsfrågor
- Till rådet knyts de direkt berörda förvaltningarna. Samordning kan
ske mellan förvaltningarna avseende representation
Andra förvaltningar bjuds in vid hantering av speciella och
aktuella frågor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 278, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att korrigera tid för revidering av handlingsplan för respektive
bolag/förvaltning
2. att ändra rådets namn och bemanning enligt föreslagen förändring
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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KS.2014.223.440

§ 208
Länsgemensam folkhälsopolicy.
På initiativ av Landstingsrådet Kalle Sandström, och med
utgångspunkt från folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor, samlades
Landstinget, Länsstyrelsen, Region Blekinge och kommunerna i
Blekinge tillsammans med bland annat idrottsförbund och andra
intresserade för en föreläsningsserie under hösten 2013 med syfte
att därefter arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Arbetet
har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från
organisationerna kompletterat med Blekinge Health Arena. Som
styrgrupp har organisationernas högsta chefer fungerat. En
populärutgåva kommer att tas fram för spridning.
En remissomgång genomfördes under senvåren och sommaren
2014 och därefter har ett gemensamt förslag till länsgemensam
folkhälsopolicy fastställts. Förutom Folkhälsopolicy för Blekinge län
finns även en faktabakgrund.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 282, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018, samt
2. att fastställa samverkansformer för folkhälsoarbetet i enlighet
med faktabakgrunden till Folkhälsopolicyn, samt
3. att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av
Blekinge Läns Landsting, Länsstyrelsen i Blekinge, Region
Blekinge, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborg
kommun och Olofströms kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
____
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KS.2014.323.106

§ 209
FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges
kommuner 2015-2019.
Sedan flera år tillbaka finns ett avtal mellan Landstinget Blekinge
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut 31
december 2014.
Landstingsstyrelsen godkände i beslut den 2 juni 2014 förslag till
FoU-avtal för en ny period 2015-2019 och översände detta till
kommunerna.
Avtalet reglerar för parterna gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet. Inriktningen av FoU-verksamheten är att
utveckla forskning samt metoder och verksamheter inom
kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområden. Ett
FoU-råd finns för avtalsparterna. Nu gällande avtal som löper ut 31
december 2014 omfattar området vård och omsorg för äldre
personer och området funktionshinder. Förslaget på nytt avtal
innefattar även området individ- och familjeomsorg. Den årliga
kostnaden för Karlskrona kommun uppgår till 960 000 kr, vilket
innebär en kostnadsökning med 160 000 kr jämfört med nu gällande
avtal.
Ärendet har beretts av handikappnämnden ( 11 september 2014, §
40), äldrenämnden ( 27 augusti 2014, § 72) respektive
socialnämnden ( 25 augusti 2014, § 105) som föreslagit att
kommunen tecknar avtal om FoU-verksamhet 2015-2019 i enlighet
med det av landstinget översända förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 282 beslutat för egen del
att finansieringen av det nya avtalets tillkommande kostnader om
160 tkr hänskjuts för prövning till budgetberedningen för åren 20152017
Forts
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§ 209 forts
FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges
kommuner 2015-2019.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 284, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal mellan Landstinget Blekinge och kommunerna
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg för
perioden 1 januari 2015 - 31 december 2019.
_____
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Länsstyrelsen Blekinge Län
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Akten
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KS. 2011.297.214

§ 210
Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge Län
angående beslut om prövning av detaljplan.
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade att anta
detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde) den 22 maj 2014 § 92.
Länsstyrelsen Blekinge län beslutade den 17 juni 2014 att pröva
kommunens beslut enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL).
Länsstyrelsens motivering är att det kommunala beslutet att anta
detaljplanen kan antas innebära att strandskyddet enligt 7 kap
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. Enligt
länsstyrelsens motivering gäller det specifikt det område där
uthyrningsstugor planeras vid småbåtshamnen och på Säljö udde.
Karlskrona kommun förutsätter att upphävandet av strandskyddet i
övriga delar av detaljplanen har godtagits. Yttrandet gäller därför
enbart ett förtydligande för Karlskrona kommuns bedömning att
beslutet om att anta detaljplanen för Fäjö 1:110 (Säljö udde) inte
strider mot bestämmelserna om strandskydd enligt 7 kap miljöbalken
för uthyrningsstugor vid småbåtshamnen och uthyrningsstugan på
udden.
Området är utpekat i Fördjupning av översiktsplan för skärgården
som en strategisk plats för utvecklingen av skärgården, (se bilaga 1 –
Utdrag ur Fördjupning av översiktsplan för skärgården sid 41) och
dess biosfärs-område, där Säljö udde ska fungera som en
servicepunkt för båtturism och besöksnäring. Detaljplanen för Fäjö
1:110 är ett led i att genomföra de intentioner som anges i
fördjupningen av översiktsplanen. Länsstyrelsen har inte haft några
invändningar mot en sådan inriktning i sina yttranden över
fördjupningen av översiktsplanen.
Genom att särskilt fokusera på strategiskt väl valda platser för
verksamheter för friluftsliv, turism- och besöksnäring, kan kommunen
styra skärgårdsutvecklingen i önskad riktning och på så sätt vara
mycket restriktiv mot exploatering i övriga områden i skärgården.
Forts
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§ 210 forts
Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge Län
angående beslut om prövning av detaljplan.
Säljö udde har ett strategiskt läge i innerskärgården längs med en av
de större farlederna och är dessutom påverkat av den tidigare
militära användningen.
Karlskrona kommun menar att ett genomförande av detaljplanen
bidrar till att förbättra och utveckla möjligheterna för friluftslivet
genom att öka tillgängligheten till skärgården och erbjuda service
som boende och andra faciliteter.
Turism- och besöksnäringen är en stark växande näring och en viktig
del i kommunens och regionens näringslivsutveckling. Sedan ett par
år tillbaka har Fäjö 1:110 omvandlats till en anläggning för friluftsliv
och turism och detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av
pågående verksamhet inom ett område som redan är ianspråktaget.
Utveckling föreslås ske vid befintlig småbåtshamn, kring befintliga
byggnader och vid rester av äldre anläggningar sedan
försvarsmaktens användning av fastigheten.
På Säljö udde finns en etablerad frilufts- och turismanläggning med
restaurang, övernattningsstugor, scen och en småbåtshamn med
service-byggnad. Den antagna detaljplanen medger en utveckling av
den befintliga verksamheten med uthyrningsstugor vid
småbåtshamnen. Karlskrona kommun anser att en utveckling av
verksamheten är positiv för friluftslivet med fler övernattningsstugor
och att det tillgängliggör tidigare svårtill-gängliga delar av fastigheten
genom trädäck som knyter ihop bryggor med naturmark och bildar en
fri passage mellan vattnet och uthyrningsstugorna. Karlskrona
kommun har gjort bedömningen att uthyrningsstugorna inte har
någon privatiserande effekt då de är för kortvarigt boende. Stugor
och bodar är en naturlig del av en småbåtshamn och
uthyrningsstugor ingår i en frilufts- och turismanläggning. Marken är
påverkad av Försvarsmaktens tidigare användning och uppförande
av uthyrningsstugor i småbåtshamnen har inte någon negativ
påverkan på växt- och djurlivet.
Fastigheten Fäjö 1:110 omfattas till hela sin yta av strandskydd och
en utvidgning av den pågående verksamheten kan inte genomföras
utanför området.
Uthyrningsstugan på udden på fastigheten upptar enbart den yta
som det befintliga fundamentet för det tidigare luftvärnet ha.
Karlskrona kommun anser att marken redan är påverkad av den
tidigare verksamheten och en övernattningsstuga på den aktuella
platsen medför därmed ingen skada på växt- och djurlivet. Forts
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§ 210 forts
Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge Län
angående beslut om prövning av detaljplan.
En uthyrningsstuga på udden kan inte anses ha en privatiserande
effekt men bidrar till en utveckling av friluftslivet genom en ökning av
tillgängligheten och en förlängd vistelse i området.
Med anledning av vad som anförs ovan åberopar Karlskrona
kommun att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den
saknar betydelse för strandskyddets syften (särskilt skäl nr 1, enligt
miljöbalken 7 kap
§ 18 c-d), att marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet
och att utvidgningen inte kan genomföras utanför området (särskilt
skäl nr 4, enligt miljöbalken 7 kap § 18 c-d) och att marken behöver
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området (särskilt skäl nr 5, enligt miljöbalken
7 kap § 18 c-d) för uthyrningsstugorna vid småbåtshamnen och
uthyrningsstugan på Säljö udde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 282, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna yttrandet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.471.041

§ 211
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att
en avgiftshöjning för 2015 med 2,5 % är realistisk med anledning av
förväntad löne- och prisökning.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2015 års taxor
har räknats upp med i genomsnitt 2,5 %. Vissa taxor tillämpas sällan och
genererar relativt små intäkter och det är praktiskt att höja dessa taxor
med längre tidsintervall. Beloppsavrundningar tillämpas.
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder är
redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder sig till
privatpersoner redovisas inklusive moms. Detta anges före varje taxeavsnitt.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska förvaltningens
verksamhetsansvariga. Förändringar i taxan där tillägg/förändring gjorts
i avgiften kommenteras nedan.
Fartygsavgifter
Ny taxa för isverk, som ska täcka tillverkningskostnaden av is till fisket och
industrin.
Taxa för uppläggning/inlagring av gods,
Ny taxa för tillstånd på kommunalt vatten införs.
Båtplatsavgifter
Förslaget innebär en avgiftsmodell som relaterar till båtplatsens bredd,
tillägg för förtöjningsbommar, beroende av längd eller om någon annan typ
av akterförtöjning ingår, samt tillägg om service gällande el eller färskvatten
finns att tillgå.
Intäkter för breddmeterpris ska finansiera bryggans kapital- och
underhålls/driftkostnader och kostnader för service till fritidsbåtar som
allmänna/fria tilläggsplatser, pumpout och tömningsstationer,
allmänna mastkranar, lyftplatser för småbåtar, slipar/sjösättningsramper,
miljöavgifter mm.
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§ 211 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015.
Avgiftsmodellen för båtplatsavgifter baseras på att båtplats hyrs under
sommarsäsong (1 april - 30 nov) och
vintersäsong (1 jan - 30 mars + 1 dec - 31 dec).
Förslaget har varit på remiss till Båtrådet och Båtsam och har fått ett
positivt bemötande.
Parkeringsavgifter
Ingår inte i förslaget och kommer att redovisas till tekniska nämnden i
oktober.
Taxa för laboratorietjänster
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör 40 %,
varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
Vatten- och avloppstaxa
Både den fasta och den rörliga delen av brukningsavgiften föreslås höjas
med 5 %. Den rörliga delen höjs med 1,50 kr till 29,00 kr och den fasta
avgiften, för en normalvilla, höjs med 220 kr/år till 4 630 kr/år.
Från år 2015 kommer intäktsökningen på 6 mnkr att finansiera
avdelningens ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i
Karlskrona vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår investeringen
Till 375 mnkr som ger en ökad kapitalkostnad och driftkostnad med
20 mnkr/år.
För en villaägare med normal årsförbrukning på 150 m3/år innebär taxehöjningen en höjd månadskostnad med 37 kr eller 444 kr/år.
Taxeförslaget innehåller en höjning av anläggningsavgifterna med 5 %.
För en normalvilla med tomt om 800 kvm innebär det en höjning med
8 550 kr. Anläggningsavgiften var 2014, 169 195 kr och blir för 2015,
177 655 kr.
Renhållningstaxa
Osorterat och latrin höjs med årliga 10 procentenheter.
Den rörliga avgiften för kärl, säck och containerhämtning höjs med 10 %.
Latrin till fastigheter i östra skärgården.
Den särskilda taxa som gällt i östra skärgården för hämtning av
hushållsavfall strider mot likställighetsprincipen. Latrin ingår idag i den
gällande taxan, vilket innebär ingen avgift för latrin.
Ett fåtal fastigheter i skärgården har fortfarande latrinhämtning och för att
styra över mot alternativa lösningar föreslår tekniska förvaltningen att
dessa ska betala den gällande taxan för latrinhämtning. Forts
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§ 211 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015.
Taxa för gemensamhetsanläggningar införs.
Den taxa som idag debiteras kunder med gemensamhetsanläggning för
hämtning av hushållsavfall, är en tolkning av taxan för flerbostadshus.
Den rörliga avgiften (hämtningskostnaden) fördelas jämt mellan de som
delar på hämtningen. Utöver den rörliga kostnaden debiteras fast avgift för
villa. Eftersom den fasta avgiften för en villabostad är något högre än för
lägenhet, föreslås en sänkning av hämtningskostnaden. Detta för att
ekonomiskt motivera att ha gemensam hämtning och bidra till en bättre
logistik, färre starter och stopp med renhållningsfordonen, samt en miljömässigt bättre hämtning.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i budgetuppföljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 286, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag
Yrkanden
Camilla Brunsberg (M) yrkar att anslutningsavgiften ska förbli
oförändrad för VA taxan, att avgifterna för VA ska höjas med 2,5
procent, att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar avslag på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Tommy Olsson (KD) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunsbergs ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
Votering
De som biträder kommunstyrelsens förslag röstar JA och de som
biträder Camilla Brunsbergs förslag röstar Nej.
Kommunfullmäktige beslutar 45 ja-röster mot 25 nej-röster och 5
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 211 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars-Göran Forss (M), Yjves Mujaj (M), Emina Cejvan (M), Emma
Stjernlöf (M), Marianne Nordin (M), Birgitta Gamelius (M), Mattias
Liedholm (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Sophia
Ahlin (M) till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag
_____
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KS.2011.266.003

§ 212
Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente avseende
ansvar för tomtkö.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar idag för kommunens tomtkö. I
ansvaret ingår administrering av fördelning och erbjudande av
kommunal tomt samt avgiftshantering.
Anmälan till kommunal tomtkö sker via en självservicetjänst på
karlskrona.se samt via en automatiserad köfunktion.
Administreringen av den kommunala tomtkön vinner på att samordnas
med försäljning av kommunal mark som hanteras av
Kommunledningsförvaltningen. Funktionen upptar en del av en tjänst på
Samhällsbyggnadsförvaltningen medan det blir en mer samordnad
process inom Kommunledningsförvaltningen. Miljö- och
byggnadsnämndens reglemente föreslås därför ändras genom att 3 §,
punkt 3 ”Ansvara för kommunens tomtkö” utgår.
Med ansvaret för den kommunala tomtkön följer intäkterna för tomtköavgiften och överförs i samband med överflytt från Miljö- och byggnadsnämnden till Kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 287, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att flytta ansvaret för kommunens tomtkö från miljö- och
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen samt att överlämna ärendet till
kommunfullmäktige för antagande
2. att godkänna ändringen av reglementet för miljö- och
byggnadsnämnden i samband med kommunfullmäktiges antagande.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2011.266.003

§ 213
Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen- ansvar för
kommunens tomtkö.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 11 september 2014 § 181,
beslutat att föreslå kommunfullmäktige
Att flytta över ansvaret för kommunens tomtkö från miljö- och
byggnadsnämnden till kommunstyrelsen samt
Att godkänna ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente
(punkten kring ansvar för tomtkön tas bort)
Nämnden skriver bl.a i sitt beslut att administreringen av den
kommunala tomtkön vinner på att samordnas med försäljning av
kommunal mark som hanteras av kommunledningsförvaltningen.
Mot denna bakgrund föreslås därför följande tillägg till § 7 i
reglementet, kommunstyrelsens övriga verksamhet: ”kommunens
tomtkö”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 288, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslagen ändring i reglementet för kommunstyrelsen i
Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2012.439.004

§ 214
Gemensam organisation och gemensamt system för e- arkiv.
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas ITsystem. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i
enlighet med gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv
uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför
genomföras i samarbete med andra kommuner.
Samarbetet i Kronoberg och Blekinge kring denna fråga startade
2013 med en gemensam förstudie inför införande av e-arkiv.
Förstudien följdes av en fördjupad förstudie med bland annat
översiktig systeminventering som underlag för systemvärdering och
prioritering.
I februari 2014 påbörjades arbetet med en konceptstudie som bland
annat syftar till att arbeta fram ett konkret förslag på gemensam
organisation för e-arkiv.
Information har inhämtats från deltagande organisationer om hur de
ser på att gemensamt bilda en organisation för e-arkiv. I juni
sammanställdes resultatet av avsiktsförklaringarna: 13 organisationer
har undertecknat avsiktsförklaringen.
Förbundsordning
Av avsiktsförklaringen framgår att då utgångspunkten är en
gemensam myndighetsfunktion innebär detta att den
samverkansform som är funktionell och laglig är
kommunalförbund.
Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet
och möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området
arkiv, utan att förbundsordningen behöver ändras. En del av de
paragraferna som finns i förbundsordningen är en direkt följd av
kommunallagens bestämmelser och arbetsgruppen har ansett det
tydligare att ta med ytterligare regleringar i förbundsordningen för
att undvika oklarheter
Ekonomi
En budget kommer att arbetas fram årligen av kommunalförbundet
efter samråd med förbundsmedlemmarna.
Forts
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§ 214 forts
Gemensam organisation och gemensamt system för e- arkiv.
Konceptstudien har tagit fram kostnadskalkyl för året 2015 och en
ekonomisk plan för 2016-2017.
Respektive kommunfullmäktige ska godkänna sin del av
kostnaden 2015 vilket ersätter samrådet för förbundets första
budget. I kostnaden ingår kommunens samlade verksamhet i form
av nämnder och bolag som ägs till hälften eller mer av kommunen.
I kostnaden ingår även kommunalförbund som ägs av kommunen
till hälften eller mer.
Medlemsfullmäktiges beslut måste finansieras enligt
kommunallagen, varför förslag till beslutsmening är formulerad så
att varje medlemsfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för
2015 och ekonomisk plan 2016-2017.
Beslutsprocessen
För att vara med i den gemensamma organisationen från start
krävs ett likalydande beslut i fullmäktige före årsskiftet av alla
organisationer som önskar delta från starten. Den gemensamma
organisationen bildas från och med januari 2015.
Beslutet villkoras alltså av att ingående kommuner och regionförbund
fattar motsvarande beslut om bildande av kommunalförbundet
Sydarkivera. Enbart kommuner och regionförbund som beslutar
innan årsskiftet 2104- 2015 om inträde kommer att bilda
kommunalförbundet Sydarkivera.
Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och
beslut hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter
nya medlemmar. Detta innebär att kostnadsfördelningsbilagan och
medlemsbilagan kan komma att förändras beroende på om det
kommer till nya förbundsmedlemmar eller om någon organisation
som undertecknat avsiktsförklaringen väljer att inte fatta beslut om
att anta förbundsordningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 289, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun inträder i Kommunalförbundet Sydarkivera
den 1januari 2015.
2. att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i
sin helhet inklusive bilagor.
3. att besluta att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till
förbundsfullmäktige.
Forts
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§ 214 forts
Gemensam organisation och gemensamt system för e- arkiv.
4. att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet
Sydarkivera år 2015 och ekonomiska planen för 2016-2017.
5. att finansiering av Karlskrona kommuns del av Sydarkivera:s
kostnader år 2015 sker genom att 873 492 kronor anslås genom
budget 2015.
6. att notera förslag till reglemente för förbundsstyrelsen
Sydarkivera.
7. att notera förslag till reglemente för revisorerna i
kommunalförbundet Sydarkivera.
8. att beslutet villkoras av att ingående kommuner och
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildande av
kommunalförbundet Sydarkivera. Enbart kommuner och
regionförbund som beslutar innan årsskiftet 2104- 2015 om inträde
kommer att bilda kommunalförbundet Sydarkivera
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KS.2014.555.006

§ 215
Sammanträdesplan 2015 kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och de allmänna utskotten.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för år 2015 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, utvecklingsutskottet, ekonomi
och utvecklingsutskottet, samt tider för inlämning och beredning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 297, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdesplan för år 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

20 november 2014

Tekniska nämnden
Akten

57

KS.2014.307.183

§ 216
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot
Netto.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014, §
110 , av Anna Ekström (FP). Förslaget är att tekniska förvaltningen
får uppdrag att trafiksäkra korsningen vid Järavägen för fotgängare
och cyklister.
Tekniska nämnden har den 23 september 2014 § 96, lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att motionärerna anger att
gång- och cykeltrafikanter som vill ta sig från Vedeby skola eller från
gång- och cykelvägen som passerar under Riks- vägen inte har
någon form av anvisning till hur Järavägen ska korsa. De
menar att de som har för avsikt att ta sig till det köpcentrum som
inrymmer zooaffär och matvaruaffär är hänvisade till att använda bil.
Motionären önskar därför en förbättrad koppling för gående och
cyklister över Järavägen.
Järavägen trafikeras av 6500 fordon/dygn vid den senaste mätningen
2007.
Det kan antas att trafiken sedan mätningen ökat.
Vid korsningen har det registrerats totalt sex trafikolyckor med totalt
tolv skadade personer. Av dessa var en cyklist, en fotgängare, tre
mopedister/motorcyklister samt sju personer i motorfordon. Samtliga
olyckor utom en, har inträffat vid passage över Järavägen i
anslutning till korsningen. En olycka har inträffat vid cykelöverfartens
korsning över infarten till Vedebyskolans parkering.
Vid Järavägen i anslutning till matvaruaffären finns en busshållplats
som trafikeras av bland annat linje ett.
Det finns skäl att förbättra möjligheten för fotgängare att ta sig över
vid infarten till Netto. Trafikmängden på drygt 6000 fordon/dygn
innebär en barriär som gör det svårt för många trafikantgrupper som
barn och äldre att på ett tryggt sätt korsa vägen.
Eftersom övergångsställen, i motsats till det önskade syftet, istället
kan öka risken för fotgängare att råka ut för en trafikolycka, föreslås
att korsningen vid busshållplatsen förses med en fotgängarrefug som
gör att passagen kan ske i två steg. Forts

20 november 2014

§ 216 forts
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto
Bredden vid Järavägen är mellan 8,5 och 9 meter vid den plats där
en fotgängarrefug skulle kunna placeras.
Med en körfältsbredd på 3,5 meter per körfält skulle en refug på
minst 1,5 meter rymmas, vilket är minimi- måttet på en refug där
fotgängare ska vänta på passage.
En fotgängarrefug bedöms kosta omkring 30 000 kronor. Denna
kostnad finansieras av exploateringsprojekt ”Järavägen”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 292, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen
_____
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27 november 2014

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 27
november 2014.
§ 217 Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
__

1

27 november 2014

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 27 november 2014 kl 18.00-18.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul- Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Annica Engblom (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)

2

27 november 2014
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Caroline Skoglöw (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Sattar Zaid (S)
Jeanette Håkansson (S)
Håkan Eriksson (S)
Tajma Sisic (S)
Åke Håkansson (S)
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Marianne Nordin (M)
Birgitta Gamelius (M)
Ove Uppgren (SD)
Tove Håkansson (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Pernilla Persson (FP)
Tommy Andersson (MP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)

Närvarande ersättare

Anders Persson (S)
Liten Löfgren (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Susanne Cederholm (SD)
Jonas Klang (SD)
Göran Eklund (SD)
Fredrik Karlsson (C)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Helene Gustafsson (S) och Lars-Göran Forss (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
torsdagen den 4 december 2014, kl. 12.00

3

27 november 2014

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 217
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Helene Gustafsson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Lars-Göran Forss (M)

4

27 november 2014

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 4 december 2014 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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27 november 2014

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.597.041

§ 217
Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
Beslut om skattesats för kommunen behandlades på
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2014.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för beredning och
framtagande av en konsekvensbeskrivning.
Ordföranden redogör för ärendet och redovisar konsekvenserna av
bibehållen skattesats samt vidhåller majoritetens förslag om att
skattesatsen höjs med 59 öre.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 321 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunens skattesats för år 2015 till 22,10 kronor.
Yrkanden
Patrik Hansson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Magnus Larsson (C),
Börje Dovstad (FP), Elina Gustafsson (S) och Johan Eriksson (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att skattesatsen höjs till
22,10%.
Camilla Brunsberg (M), Christopher Larsson (SD), Emma Stjernlöf
(M) yrkar oförändrad skattesats.
Björn Gustavsson (MP), Tommy Andersson (MP), Ingmarie
Söderblom (MP) och Yvonne Sandberg-Fries (MP) deltar inte i
beslutet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunsbergs ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill biträda Camilla
Brunsbergs (M) förslag röstar nej.
Forts

6
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§ 217 forts
Beslut om kommunens skattesats för år 2015.
Kommunfullmäktige beslutar 42 ja-röster mot 27 nej-röster, 4 avstår
och 2 frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Kommunfullmäktige beslutar att Camilla Brunsberg reservation får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kommunens skattesats för år 2015 till 22,10 %.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 1011 december 2014.
§ 218 Ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv med anledning av förändring i
Karlskrona kommuns organisation.
§ 219 Utdelning av kulturpris.
§ 220 Svar på medborgarförslag om införande av trådburen internet- och
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Karlskrona kommun.
§ 221 Avsägelser av kommunala uppdrag.
§ 222 Kommunala val.
§ 223 Anmälningsärenden.
§ 224 Inkomna motioner och medborgarförslag.
§ 225 Svar på interpellation om den tillfälliga löneökningen.
§ 226 Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
§ 227 Hantering av handlingsplan till ungdomspolitiska programmet.
§ 228 Länsgemensam folkhälsopolicy.
§ 229 FOU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges kommuner 2015-2019.
§ 230 Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto.
§ 231 Nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Karlskrona kommun.
§ 232 Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension AKAP-KL.
§ 233 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda(OPF-KL).
§ 234 Utbetalning av partistöd för år 2015.
§ 235 Förslag till taxor om tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)
samt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
§ 236 Uppföljning per den 30 oktober 2014 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
§ 237 Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
§ 238 Fastställelse av reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder med
anledning av ny nämndsorganisation 2015.
§ 239 Ordförandes julhälsning.
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Onsdagen den 10 december 2014 kl 08.30-16.45
Torsdagen den 11 december 2014 kl 08.30-19.25
Sammanträdet ajourneras 10 december 2014 kl 12.00-13.30
Sammanträdet ajourneras 11 december kl 11.50-13.30

Närvarande den 10 december 2014
Beslutande
Ordförande
Rikard Jönsson (S)
1:e vice ordf Maria Persson (C)
2:e vice ordf. Peter Glimvall (M)
Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul– Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 09.00-16.45 från §§ 223
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Ola Svensson (SD)
Lotta Antman (SD)
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Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP) kl 09.15-16.45 från § 225
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Ulf Lundh (C)
Oscar Kask- Ogenblad (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Caroline Skoglöw (V) kl 08.30-15.45 §§ 219- del av §§
237
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Jeanette Håkansson (C)
Håkan Eriksson (S)
Ida Henriksson (S) kl 08.30-09.00 §§ 218-222
Pia Eklund (S)
Anders Persson (S)
Daniel Håkansson (S)
Marianne Nordin (M)
Morgan Kullberg (M)
Anders Ovander (M)
Birgitta Gamelius (M)
Tove Håkansson (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Ida Henriksson (S) kl 09.00-16.45
Lotta Holgersson (S) kl 14.00-16.45
Liten Löfgren (S)
Susanne Cederholm (SD)
Göran Eklund (SD)
Pernilla Persson (C)
Britt-marie Havby (C)
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 09.15-16.45
Ulf Hansson (V)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Elin Håkansson (KD)
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Närvarande den 11 december 2014
Beslutande

Ledamöter

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf.

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul– Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Lars Hildingsson (S) kl 08.30-15.00 del av §§ 237
arbetsmarknadsnämnden
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åse Nygren (S) kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Roland Andreassson (S) kl 13.30-19.25 del av §§ 237,
238-239
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M) kl 16.00-19.25 §§ del av §§ 237,
238-239
Emma Swahn Nilsson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
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Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Anna Ekström (FP) kl 08.30-18.35 del av §§ 237
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.30-17.30 del av §§ 237
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) kl 08.30-18.10 del av §§ 237
Ulf Lundh (C)
Oscar Kask- Ogenblad (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP) kl 08.30-17.30 del av §§ 237
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V) kl 08.30-16.10 del av §§ 237
Caroline Skoglöw (V) kl 08.30-17.30 del av §§ 237
Björn Fries (V) kl 08.30-18.10 del av §§ 237
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD) kl 08.30-15.25 del av §§
237
Tjänstgörande ersättare

Jeanette Håkansson (S)
Sattar Zad (S) kl 13.30-19.25 del av §§ 237, 238-239
Håkan Eriksson (S)
Anders Persson (S)
Daniel Håkansson (S)
Marianne Nordin (M)
Morgan Kullberg (M) kl 08.30-16.25 del av §§ 237
Anders Ovander (M)
Birgitta Gamelius (M)
Mikael Augustsson (FP) kl 08.30-13.30, 18.35-19.25
del av §§ 237, 238-239
Yvonne Sandberg Fries (MP) kl 08.30-13.30,17.3019.25 del av §§ 237, 238-239
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD) kl 13.30-19.25 del av §§ 237, 238239
Inga Lill Sigelsten Blum (KD) kl 13.30-19.25 del av §§
237, 238-239
Kerstin Ekberg Söderbom (S) 15.00-19.25 del av §§
237, 238-239
Charlotta Sahlin (M) kl 15.25-19.25 del av §§ 237,
238-239
Anna Strömqvist (S) kl 15.25-19.25 del av §§ 237,
238-239
Elin Håkansson (KD) kl 15.25-19.25 del av §§ 237,
238-239
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Susanne Cederholm (SD) kl 15.25-19.25 del av §§
237, 238-239
Ulf Hansson (V) kl 16.25-19.25 del av §§ 237, 238-239
Gunilla Ekelöf (FP) 17.30-19.25 del av §§ 237, 238239
Britt-Marie Havby (C) kl 18.10-19.25 del av §§ 237,
238-239
Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S)
Lotta Holgersson (S) kl 14.30-19.25
Pia Eklund (S) kl
Liten Löfgren (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S) kl 08.30-15.00 §§ 218del av §§ 237
Anna Strömqvist (S) kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Charlotta Sahlin (M) kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Susanne Cederholm (SD) kl 08.30-15.25 del av §§
237
Göran Eklund (SD) kl 08.30-13.30 del av §§ 237
Pernilla Persson (C)
Britt-Marie Havby (C) kl 08.30-18.10 del av §§ 237
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-17.30 del av §§ 237
Ulf Hansson (V) kl 08.30-16.25 del av §§ 237
Yvonne Sandberg Fries (MP) kl 13.30-17.30 del av §§
237
Tommy Andersson (MP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl
Elin Håkansson (KD) kl kl 08.30-15.25 del av §§ 237
Mikael Augustsson (FP) kl 13.30-18.35 del av §§ 237

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Hind Abdul Whab (S) och Emina Cejvan (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 23 december 2014, kl. 12.00
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 218-239
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Hind Abdul Whab (S)

Justeringsledamot ………………………………………………
Emina Cejvan (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 10 december 2014 §§ 218 anslagits
på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 23 december 2014 §§ 219-239
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Samtliga bolagsstyrelser
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.608.002

§ 218
Ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv med anledning av
förändring i Karlskrona kommuns organisation.
Kommunfullmäktige har tagit ställning till all göra förändringar i
Karlskrona kommuns organisation. Della innebär all ändringar i
bolagsordningar och ägardirektiv behöver göras. Ändringar i målen
kommer all göras när Kommunfullmäktige fattat beslut om målen i
budgeten.
Ändringarna är antalet ledamöter, flyll av näringslivsverksamheten
från Utveckling i Karlskrona AB till kommunstyrelsen samt överföring
av ansvaret för renhållning från Tekniska nämnden till Affärsverken
Karlskrona AB.
Ändringar beroende på förändringar i verksamheterna
Näringslivsverksamheten flyttar från Utvecklingsbolaget och de
delarna som i ägardirektiv och bolagsordning som avser denna
verksamhet utgår. Utvecklingsbolaget skall fortsätta arbeta med
turismverksamhet och evenemang inom Karlskrona kommun. Syftet
är vara all stärka Karlskronas position som etableringsort för företag
och som destinationsort för besökare.
Ändringarna i Affärsverken Karlskronas ägardirektiv innebär at! det i
§ 3 framgår all bolaget har ansvaret för renhållning samt all i § 4
även självkostnadsprincipen gäller för affärsområdet.
Självkostnadsprincipen omfattar renhållningsverksamheten när
bolaget tar över ansvaret för verksamheten till skillnad mot när
bolaget var en av flera som lämnade anbud i konkurrens. Sedan
tidigare gäller även lokalisering och likställighetsprincipen för
renhållningen.
Ändringar i antalet ledamöter och suppleanter
I bolagsordningen står antalet ledamöter och suppleanter angivet
med lägsta och högsta antal. För at! en ledamot ska kunna lämna sill
uppdrag omgående föreslås at! lägsta antalet ledamöter och
suppleanter i bolagsordningen är en eller två färre än vad mam utser.
Forts

10-11 december 2014 10

§ 218 forts.
Ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv med anledning av
förändring i Karlskrona kommuns organisation.
Om man t ex vill ha 5 ledamöter i styrelsen bör det i bolagsordningen
stå all antalet ledamöter ska uppgå till 4. 5 ledamöter.
Därför föreslås att antalet ledamöter ändras i bolagsordningarna
även för Kruthusen Företagsfastigheter AB, Affärsverken Karlskrona
AB, Affärsverken Energi AB och Affärsverken Elnät AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 318, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta de ändrade bolagsordningarna,
2. att anta ändrat ägardirektiv, samt
3. att denna paragraf föreslås förklaras omedelbart justerad.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att i dokumentet ägardirektiv för AB
Karlskrona Moderbolag och bolagen som ingår i bolagskoncerner
under rubriken Utveckling i Karlskrona AB och under stycket mål att
följande text tas bort; vi ska har fler företag i Karlskrona och vi ska
vara kända som en företagsvänlig kommun.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons (S)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Patriks Hanssons förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta de ändrade bolagsordningarna,
2. att anta ändrat ägardirektiv,
3. att denna paragraf föreslås förklaras omedelbart justerad, samt
4. att i dokumentet ägardirektiv för AB Karlskrona Moderbolag och
bolagen som ingår i bolagskoncerner under rubriken Utveckling i
Karlskrona AB och under stycket mål att följande text tas; bort vi ska
har fler företag i Karlskrona och vi ska vara kända som en
företagsvänlig kommun.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2011.480.310

§ 219
Utdelning av kulturpris 2014.
Kulturpriset tilldelas år 2014 Anna Jarnestad med
följande motivering:
För ett konstnärskap som med stor formsäkerhet
förmedlar glädje, humor och vardagsberättelser i det
stora och lilla formatet. Annas utsmyckningsarbeten
finns representerade på många olika håll i kommunens
offentliga rum. Likväl är hon uppskattat och omfamnad
av oss Karlskronabor genom att finnas i våra hem och
hjärtan.
_____
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Barn- och utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utvecklingschef IT
Akten

KS.2014.240.005

§ 220
Svar på medborgarförslag om införande av trådburen internet
och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Karlskrona
kommun.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85,av Kerstin Andersson.
Förslaget är att införa trådburen internet- och telefonuppkoppling i
skolor och förskolor i Karlskrona kommun.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 8
september 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att modern teknik är idag en förutsättning för att utveckla
pedagogoken, göra undervisning mer stimulerande och anpassad
för att ge eleverna förväntad kunskap och färdighet. Över 85 % av
eleverna i åldrarna 11-12 år använder en smart telefon med
internetuppkoppling på fritiden och i högre åldrar är siffran nära
100 %. Användandet av smarta telefoner och läsplattor har ökat
markant de sista åren och den mobila trenden visar inga tecken till
avmattning i samhället i stort. Trådlös internetanslutning är en
grundförutsättning i den mobila utvecklingen och mobiloperatörerna
rustar sina nät för att möta det ökade behovet av snabb
uppkoppling. Skolan följer utvecklingen och erbjuder elever
läsplattor och bärbara datorer som också ställer krav på trådlös
uppkoppling för att fungera på ett tillfredsställande sätt varför
skolorna utrustar sina lokaler med trådlöst nät.
Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin hemsida att exponering
för radiovågor från trådlösa datornätverk inte innebär några
hälsorisker. Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringsnivån i
skolmiljö där trådlösa nätverk används. De mätningarna visar att
exponeringsnivåerna är mycket låga. Lägre än en hundradel av vad
som krävs för att kunna orsaka säkerställd hälsopåverkan.
Karlskrona kommun använder sig av trådlösnätverksteknik från en
ledande leverantör som följer gällande direktiv.
Forts
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§ 220 forts.
Svar på medborgarförslag om införande av tråd buren internet
och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Karlskrona
kommun.
Försiktighetsprincipen och säkerhetsaspekter ska alltid gälla i
verksamheterna och Karlskrona kommun kommer all följa
forskningsutvecklingen inom området samt
Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 319, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge barn- och ungdomsförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen i uppdrag att kontinuerligt följa
forskningsläget av radiovågor från trådlösa datornätverk och vidta
lämpliga åtgärder utifrån det, samt
2. att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2014.1.102

§ 221
Avsägelser av kommunala uppdrag
Anna Basic (S) har i en skrivelse daterad 25 november 2014 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2014.1.102

§ 222
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
väljer
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
2:e vice ordförande Bengt Fröberg (M)
Karlskronahem AB
Ersättare Stefan Lundin (FP)
Revisor Finsam samordningsförbund
Lesly Appelgren (S)
Abrahamssons A och Gulins A stiftelse
Ordförande Filip Issal (FP)
Ledamöter Stefan Andersson (S)
Barnhem för flickor, Karlskrona
Ledamot Birgitta Möller (S)
Ersättare Elin Håkansson (KD)
Björkerydsstiftelsen
Ledamot Cecilia Fagerström (C)
Björkholmsstugor Karlskrona kommuns, Lions Club
Ordförande Liten Löfgren (S)
Ledamot Marianne Grundblad (FP)
Ersättare Jan Hagberg (M)
Blekinge Museum, Stiftelsen
Ledamöter Börje Dovstad (FP)
Anders Persson (S)
Karl-Gösta Svenson (M)
Ersättare Liten Löfgren (S)
Eva Runesson (C)
Christel Hammar Malmgren (M)
Forts
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§ 222 forts
Kommunala val
Finsam samordningsförbunds styrelse
Ledamot Ingrid Hermansson (C)
Ersättare Morgan Kullberg (M)
Gode män, Jord- och skogsbruk
God man Lars Carlsson (C)
Claes Gustafsson (C)
Birger Wernersson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Åke Ivarsson (M)
Anders Åkesson (M)
Kommunsamverkan CURA individutveckling Blekinge
Ledamot Eva Strömqvist (S)
Birgitta Ståhl (M)
Ingrid Hermansson (C)
Ersättare Tomas Karlsson (S)
Anders Ovander (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Larsson fond, Hildegard Agda
Ledamot Annika Nilsson (C)
Litorina folkhögskola, styrelsen
Repr
Börje Dovstad (FP)
Ersättare Lindy Olofsson (M)
Lundeska och Danielssonska kassorna
Ordförande Hans Söderström
Ledamöter Lars Johansson
Lars-Bertil Persson
Ulf Swärdh
Ersättare Kenneth Ericson
Sven-Erik Löfgren
Stig Bladh
Hans Åkesson
Militärhemmet, stiftelsen
Ledamöter Irma Strömberg (C)
Ersättare Jan Hagberg (M)
Ombud Affärsverken Energi AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
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§ 222 forts
Kommunala val
Ombud Affärsverken Karlskrona
Ombud
Magnus Larsson (C)
Omb ers Carl-Göran Svensson (M)
Ombud Karlskrona Fryshus AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Ombud Karlskronahem AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Omb ers Peter Glimvall (M)
Ombud Kruthusen Företagsfastigheter AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Omb ers Anna Ottosson (M)
Ombud Moderbolaget, AB Karlskrona
Ombud
Patrik Hansson (S)
Omb ers Emma Swahn Nilsson (M)
Ombud Sydostenergi AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Omb ers Carl-Göran Svensson (M)
Ombud Utveckling i Karlskrona AB
Ombud
Magnus Larsson (C)
Revisor Abrahamssons A och Gulins Stiftelse
Aukt revisorAnders Håkansson
Revisorer Björkerydsstiftelsen
Revisor
Britt-Marie Havby (C)
Revisor Blekinge museum
Revisor
Filip Issal (FP)
Revisorers Ulf Danielsson (M)
Revisor Halléns Stiftelse, Folke och Elise
Aukt revisor Anders Håkansson
Revisor Lundeska o Danielssonska kassorna
Aukt revisor Anders Håkansson
Samverkansnämnden i Blekinge (hjälpmedelsnämnd)
Ledamot Eva-Marie Malmgren (S)
Ersättare Jan-Åke Nordin (M)
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§ 222 forts
Kommunala val
Sparbanksstiftelsen kronan
Huvudman Patrik Hansson (S)
Sydarkivera
Ledamot Hans-Göran Håkansson (FP)
Ersättare Michael Helgesson (M)

Sydost Energi AB
Ordförande Christer Sandström (S)
Ledamöter Lars-Göran Forss (M)
Roger Arvidsson (C)
Ersättare Catharina Rosenquist (S)
Cristoffer Oxelborn (S)
Visit Blekinge
Ledamot Patrik Hansson (S)
Ersättare Camilla Brunsberg (M)
Region Blekinge Regionstyrelsen
Ledamöter Sofia Bothorp (MP)
Ingrid Hermansson (C)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Hansson (S)
Anna Ekström (FP)
Ersättare Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Elina Gustafsson (S)
Carl-Göran Svensson (M)
Emma Swahn- Nilsson (M)
Mikael Augustsson (FP)
Blekinge Health Arena
Ledamot Börje Dovstad (FP)
Ersättare Camilla Brunsberg (M)
_____
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Akterna

KS.2014.589.007
KS.2014.76.041

§ 223
Anmälningsärende.
a) Revisonen, granskning av upphandlingar
b) Protokollsutdrag Handikappnämnden 141106, § 61,
handikappnämndens budgetuppföljning per den 30 september 2014.
_____
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Akterna

KS.2014.592.810
KS.2014.593.610
KS.2014.595.512
KS.2014.598.040
KS.2014.617.312
KS.2014.618.210
KS.2014.625.005
KS.2014.627.530

§ 224
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att göra övergångsstället mellan
Idrottshallen/östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget
säkrare, av Roland Thörnqvist.
Motion gällande höstlovet, av Christopher Larsson (SD).
Motion gällande lovskolor, av Christopher Larsson (SD).
Medborgarförslag om att sätta prislappar som redovisar kostnader i
faktiska pengar, vad olika samhällsföreningar kommer att kosta, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om hur det nya Hattholmen kan utvecklas, av
Magnus Eriksson.
Medborgarförslag om användning av sand som
halkbekämpningsmedel på gång- och cykelbanor och cykelvägar, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att förbättra den kommunala tjänsten
felanmälan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att använda det renoverade järnvägsspåret
mellan Karlskrona C och Verkö färjeterminal för persontransport, av
Roland Thörnqvist.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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Akten

KS.2014.568.024

§ 225
Svar på interpellation om den tillfälliga löneökningen.
Interpellation den 12 november 2014 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson från Sophia Ahlin (M).
Patrik Hansson (S) har den 2 december 2014 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Sophia Ahlin (M), Patrik Hansson (S), Börje Dovstad
(FP), Magnus Larsson (C) och Björn Fries (V).
____
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Barn- och ungdomsnämnden
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.469.606

§ 226
Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
I kvinnojouren Frideborgs regi finns i Karlskrona ett skyddat boende
för tillfälligt och akut boende för kvinnor som utsatts för någon form
av våld – framför allt då i nära relationer. Även dessa kvinnors barn
vistas ofta i detta tillfälliga boende. Majoriteten av de boende i det
skyddade boendet kommer från andra kommuner än Karlskrona.
När det gäller barn/ungdomar från andra kommuner upprättas som
regel ett särskilt avtal med hemkommunen gällande bl.a.
ersättningen för dessa placeringar. Avtalen omfattar då de förskoleoch/eller skolplaceringar som blir aktuella under den tid barnen och
ungdomarna bor kvar i det skyddade boendet.
Barn- och ungdomsnämnden meddelar nu att den i nuläget inte får
full kostnadstäckning för dessa tillfälliga placeringar i förskola och
grundskola – varken för barn från Karlskrona kommun eller främst
barn/ungdomar från andra kommuner. Nämnden begär därför en
ramutökning för 2014 om 125 tkr motsvarande beräknade
merkostnader under andra halvåret.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Kommunledningsförvaltningen ifrågasätter inte barn- och
ungdomsnämndens bedömningar och beräkningar men anser att
uppkommande merkostnader måste kunna rymmas inom nämndens
redan tilldelade budgetram för år 2014. Nämndens totala budgetram
uppgår i nuläget till närmare 1,1 miljarder kronor, varför den
beräknade merkostnaden är ytterst marginell. I sammanhanget bör
då också beaktas att nämnden nyligen fått sin budgetram utökad
med 4,0 mnkr för en satsning på särskilda stödinsatser inom skolan
under just andra halvåret i år. Del av detta tillskott bör kunna
destineras till de nu angivna merkostnaderna för den aktuella
gruppen av barn/ungdomar. Härutöver vill förvaltningen också betona
vikten av att avtal träffas med andra placeringskommuner på ett
sådant sätt att Karlskrona kommun erhåller i princip full
kostnadstäckning för uppkommande merkostnader.
Forts
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§ 226 forts
Arbetsgång och rutiner för skyddat boende.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 206 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 278, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå barn- och ungdomsnämndens framställan om en för år
2014 utökad budgetram med 125 tkr för extra elev-/barnpeng vid
tillfälliga placeringar av barn/ungdomar som bor i skyddat boende.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Idrotts- och fritidsnämnden
Akten

KS.2011.291.100

§ 227
Hantering av handlingsplan till Ungdomspolitiska programmet.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har sedan 2012 ett uppdrag att
samordna det vidare arbetet för ungdomsdemokrati i kommunen.
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att samordna och
vägleda arbetet för ungdomar och ungdomsdemokrati i kommunen.
Programmet ska revideras vart tredje år av Kommunfullmäktige.
Respektive nämnd upprättar årligen en handlingsplan kopplat till
programmet.
Uppföljning sker årligen i Ungdomsrådet och redovisning av
respektive nämnds arbete sker i respektive nämnds
verksamhetsberättelse.
En uppföljning av nämndernas handlingsplaner har visat att endast 6
av 14 nämnder har antagit en handlingsplan. Några förvaltningar har
genomfört uppdrag utan att ha någon upprättad plan
Kommunens ledningsgrupp har deltagit i framtagandet av ett förslag
till förändrad hantering av ärendet.
Förslaget innebär
- Ett Ungdomspolitiska programmet revideras vart tredje år av
Kommunfullmäktige
- Respektive nämnd upprättar en handlingsplan för varje
programperiod
- Uppföljning av programmets mål sker årligen i Ungdomsrådet
- Redovisning av varje nämnds arbete sker i respektive nämnds
Verksamhetsberättelse
- Rapport om genomförda uppdrag/mål sker årligen till kommunens
Ledningsgrupp
- Ungdomsrådet byter namn till Rådet för ungdomsfrågor
- Till rådet knyts de direkt berörda förvaltningarna. Samordning kan
ske mellan förvaltningarna avseende representation
Andra förvaltningar bjuds in vid hantering av speciella och
aktuella frågor.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 207 att bordlägga ärendet.
Forts
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§ 227 forts
Hantering av handlingsplan till Ungdomspolitiska programmet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 278, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att korrigera tid för revidering av handlingsplan för respektive
bolag/förvaltning, samt
2. att ändra rådets namn och bemanning enligt föreslagen
förändring.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

10-11 december 2014 26

Blekinge läns landsting
Länsstyrelsen i Blekinge län
Region Blekinge
Ronneby kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Mångfaldsstrateg
Akten
§ 228
Länsgemensam folkhälsopolicy.

KS.2014.223.440

På initiativ av Landstingsrådet Kalle Sandström, och med
utgångspunkt från folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor, samlades
Landstinget, Länsstyrelsen, Region Blekinge och kommunerna i
Blekinge tillsammans med bland annat idrottsförbund och andra
intresserade för en föreläsningsserie under hösten 2013 med syfte
att därefter arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Arbetet
har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från
organisationerna kompletterat med Blekinge Health Arena. Som
styrgrupp har organisationernas högsta chefer fungerat. En
populärutgåva kommer att tas fram för spridning.
En remissomgång genomfördes under senvåren och sommaren
2014 och därefter har ett gemensamt förslag till länsgemensam
folkhälsopolicy fastställts. Förutom Folkhälsopolicy för Blekinge län
finns även en faktabakgrund.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 208 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 282, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018, samt
2. att fastställa samverkansformer för folkhälsoarbetet i enlighet
med faktabakgrunden till Folkhälsopolicyn, samt
3. att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av
Blekinge Läns Landsting, Länsstyrelsen i Blekinge, Region
Blekinge, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborg
kommun och Olofströms kommun.
Forts
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§ 228 forts
Länsgemensam folkhälsopolicy.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar att bokstaven Q stryks ur begreppet
HBTQ som står som prioriteringsmål på sidan 2 och därpå följande
sidor där det framträder i folkhälsopolicyn, samt yrkar att ersätta den
sista punkten med följande; att prioritera insatser för att stärka den
psykiska hälsan hos dem som utsatts för våld i nära relationer.
Sophia Ahlin (M), Elina Gustafsson (S) yrkar avslag på Christopher
Larssons ändringsyrkande.
Emma Stjernlöf (M) yttrar sig
Börje Dovstad (FP), Ann-Louise Trulsson (KD), Åsa Gyberg Karlsson
(V) och Yvonne Sandberg Fries (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan-Olof Peterson (FP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag,
samt yrkar avslag på Christopher Larssons ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande att bokstaven Q stryks ur begreppet HBTQ som står
som prioriteringsmål mot kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande att ersätta den sista punkten med följande; att
prioritera insatser för att stärka den psykiska hälsan hos dem som
utsatts för våld i nära relationer mot kommunstyrelsens förslag och
finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Christopher
Larssons förslag röstar ja, den som vill bifalla Sophia Ahlins m fl
avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 10 ja-röster och 61 nej-röster och 4
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
Christopher Larssons ändringsyrkande. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018, samt
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§ 228 forts
Länsgemensam folkhälsopolicy.
2. att fastställa samverkansformer för folkhälsoarbetet i enlighet
med faktabakgrunden till Folkhälsopolicyn, samt
3. att beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av
Blekinge Läns Landsting, Länsstyrelsen i Blekinge, Region
Blekinge, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborg
kommun och Olofströms kommun.
____

10-11 december 2014 29

Landstinget Blekinge
Ronneby kommun

KS.2014.323.106

Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Handikappnämnden
Socialnämnden
Äldrenämnden
Akten
§ 229
FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges
kommuner 2015-2019.
Sedan flera år tillbaka finns ett avtal mellan Landstinget Blekinge
och kommunerna i Blekinge om gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU). Nuvarande avtal löper ut 31
december 2014.
Landstingsstyrelsen godkände i beslut den 2 juni 2014 förslag till
FoU-avtal för en ny period 2015-2019 och översände detta till
kommunerna.
Avtalet reglerar för parterna gemensam forsknings- och
utvecklingsverksamhet. Inriktningen av FoU-verksamheten är att
utveckla forskning samt metoder och verksamheter inom
kommunernas och landstingets gemensamma ansvarsområden. Ett
FoU-råd finns för avtalsparterna. Nu gällande avtal som löper ut 31
december 2014 omfattar området vård och omsorg för äldre
personer och området funktionshinder. Förslaget på nytt avtal
innefattar även området individ- och familjeomsorg. Den årliga
kostnaden för Karlskrona kommun uppgår till 960 000 kr, vilket
innebär en kostnadsökning med 160 000 kr jämfört med nu gällande
avtal.
Ärendet har beretts av handikappnämnden (11 september 2014,
§ 40), äldrenämnden (27 augusti 2014, § 72) respektive
socialnämnden (25 augusti 2014, § 105) som föreslagit att
kommunen tecknar avtal om FoU-verksamhet 2015-2019 i enlighet
med det av landstinget översända förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november 2014, §
282 beslutat för egen del att finansieringen av det nya avtalets
tillkommande kostnader om 160 tkr hänskjuts för prövning till
budgetberedningen för åren 2015-2017.
Forts
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§ 229 forts
FoU-avtal mellan Landstinget i Blekinge och Blekinges
kommuner 2015-2019.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 209 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 284, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal mellan Landstinget Blekinge och kommunerna
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg för
perioden 1 januari 2015 - 31 december 2019.
Ingrid Hermansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Tekniska nämnden
Akten

KS.2014.307.183

§ 230
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot
Netto.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014, §
110, av Anna Ekström (FP). Förslaget är att tekniska förvaltningen
får uppdrag att trafiksäkra korsningen vid Järavägen för fotgängare
och cyklister.
Tekniska nämnden har den 23 september 2014 § 96, lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att motionärerna anger att
gång- och cykeltrafikanter som vill ta sig från Vedeby skola eller från
gång- och cykelvägen som passerar under Riks- vägen inte har
någon form av anvisning till hur Järavägen ska korsa. De
menar att de som har för avsikt att ta sig till det köpcentrum som
inrymmer zooaffär och matvaruaffär är hänvisade till att använda bil.
Motionären önskar därför en förbättrad koppling för gående och
cyklister över Järavägen.
Järavägen trafikeras av 6500 fordon/dygn vid den senaste mätningen
2007.
Det kan antas att trafiken sedan mätningen ökat.
Vid korsningen har det registrerats totalt sex trafikolyckor med totalt
tolv skadade personer. Av dessa var en cyklist, en fotgängare, tre
mopedister/motorcyklister samt sju personer i motorfordon. Samtliga
olyckor utom en, har inträffat vid passage över Järavägen i
anslutning till korsningen. En olycka har inträffat vid cykelöverfartens
korsning över infarten till Vedebyskolans parkering.
Vid Järavägen i anslutning till matvaruaffären finns en busshållplats
som trafikeras av bland annat linje ett.
Det finns skäl att förbättra möjligheten för fotgängare att ta sig över
vid infarten till Netto. Trafikmängden på drygt 6000 fordon/dygn
innebär en barriär som gör det svårt för många trafikantgrupper som
barn och äldre att på ett tryggt sätt korsa vägen.
Eftersom övergångsställen, i motsats till det önskade syftet, istället
kan öka risken för fotgängare att råka ut för en trafikolycka, föreslås
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att korsningen vid busshållplatsen förses med en fotgängarrefug som
gör att passagen kan ske i två steg.
Forts

§ 230 forts
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto
Bredden vid Järavägen är mellan 8,5 och 9 meter vid den plats där
en fotgängarrefug skulle kunna placeras.
Med en körfältsbredd på 3,5 meter per körfält skulle en refug på
minst 1,5 meter rymmas, vilket är minimi- måttet på en refug där
fotgängare ska vänta på passage.
En fotgängarrefug bedöms kosta omkring 30 000 kronor. Denna
kostnad finansieras av exploateringsprojekt ”Järavägen”.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 27 november
2014 § 216 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 november
2014, § 292, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Anna Ekström (FP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Arvodesberedningen
Nämnder/styrelser
Nämndsekreterare
Löneenheten
Akten

KS.2014.584.024

§ 231
Nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i
Karlskrona kommun.
Enligt beslut i kommunstyrelsen har arvodesberedning fått uppdrag
att se över nuvarande bestämmelser och komma med förslag på ny
enklare och modernare utformning.
Arvodesberedningen har inhämtat ett flertal jämnstora kommuners
bestämmelser som grund i arbetet. Därtill har ambitionen varit att
lämna följsamhet med en enskild facklig organisations resultat i den
lokala löneöversynen som grund vid uppräkning av arvoden. Därför
har ersättningen till riksdagsledamöter, som fastställes av riksdagens
arvodesnämnd, tagits som utgångspunkt för att fastställa
ersättningssystemets s.k. "basarvode".
Arvodesberedningen föreslår nu helt nya ersättningsregler som
består av: årsarvode, grundarvode, sammanträdesarvode och
förrättningsarvode. Kostnadsersättningar utgörs av traktamente,
reseersättning och vissa övriga ersättningar. Förlorad arbetsförtjänst,
om förtroendevald är berättigad till detta, ersätts upp till ett tak.
Förlorad pensionsförmån ersätts vid förlorad arbetsförtjänst med
samma procentsats som gäller till kommuns anställdas
tjänstepension. För närvarande utgör denna 4,5 % av utbetald
förlorad arbetsförtjänst.
Enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2006 (KF § 191/2006)
skall det ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
räknas upp på samma sätt som ersättningen till förtroendevalda.
Därför föreslår arvodesberedningen nya regler även här och att en
divisor anges för att beräkna ersättningsnivån. På samma sätt
förhåller det sig när det gäller uppräkningen av det administrativa
stödet till partier som inte erbjuds kontorsutrymme.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 309, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förslag till nya bestämmelser till kommunens förtroendevalda

10-11 december 2014 34
fastställes enligt bilaga.
Forts

§ 231 forts
Nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i
Karlskrona kommun.
2. att ersättningen för politisk sekreterare fastställs till 52 % av
arvodet för riksdagsledamot per månad och heltidsnivå eller
motsvarande nivå vid omräkning per timme. Detta belopp inkluderar
semesterersättning.
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs i förhållande till antal mandat i Kommunfullmäktige.
4. att under mandatperioden 2015-2018 skall, enligt
överenskommelse mellan Moderaterna och Socialdemokraterna,
Moderaternas stöd av politisk sekreterare fastställas till 80 % av
Heltid, samt
5.att det administrativa stödet till partier som inte erbjuds
kontorsutrymme fastställs till 5 % av arvodet för riksdagsledamot.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar att sänka ersättning i procent av
basarvodets årsarvode för kommunstyrelsens ordförande från 95 %
till 85% i bilaga A årsarvoden, samt att sänka ersättning i procent av
basarvodets årsarvode för kommunalråd och oppositionsråd 90% till
80% i bilaga A årsarvoden, samt att stryka § 7 gruppledararvode.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att arvodesberedningen får i uppdrag att se
över arvoden för de nyetablerade nämnderna under en övergångstid
tills etablering skett.
Ann-Louise Trulsson (KD) yttrar sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till Patriks Stjernlöfs tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.

10-11 december 2014 35
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher
Larssons röstar nej.
Forts

§ 231 forts
Nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i
Karlskrona kommun.
Fullmäktige beslutar med 64 ja-röster och 11 nej-röster och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på Patriks Stjernlöfs
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Patriks Stjernlöfs förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att förslag till nya bestämmelser till kommunens förtroendevalda
fastställes enligt bilaga.
2. att ersättningen för politisk sekreterare fastställs till 52 % av
arvodet för riksdagsledamot per månad och heltidsnivå eller
motsvarande nivå vid omräkning per timme. Detta belopp inkluderar
semesterersättning.
3. att ekonomiska stödet till partierna för politiska sekreterare
fastställs i förhållande till antal mandat i Kommunfullmäktige.
4. att under mandatperioden 2015-2018 skall, enligt
överenskommelse mellan Moderaterna och Socialdemokraterna,
Moderaternas stöd av politisk sekreterare fastställas till 80 % av
Heltid,
5.att det administrativa stödet till partier som inte erbjuds
kontorsutrymme fastställs till 5 % av arvodet för riksdagsledamot,
samt
6. att arvodesberedningen får i uppdrag att se över arvoden för de
nyetablerade nämnder under en övergångstid tills etablering skett.
_____
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Nämnder/styrelser
Pensionshandläggare
Förhandlingschef
Löneenheten
Akten

KS.2014.585.024

§ 232
Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension AKAP-KL.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med de
fackliga organisationerna träffat överenskommelse om ett nytt
pensionsavtal (AKAP-KL).
Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun,
landsting, region eller kommunalförbund och berörda
arbetstagarorganisationer att anta Lokalt kollektivavtal AKAP-KL som
lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår
av Bilaga 5. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha
kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som
lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsutdrag över
beslutet till berörd arbetstagarorganisation som begär det.
Det nya avtalet AKAP-KL gäller arbetstagare född 1986 eller senare
och det tidigare avtalet KAP-KL gäller för arbetstagare född 1985 och
tidigare.
AKAP-KL innehåller:
a) Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL)
b) Centrala och lokala protokollsanteckningar
c) Centrala protokollsanteckningar
d) Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten
e) Lokalt kollektivavtal AKAP-KL och förhandlingsprotokoll 2013-1004
f) Anslutningsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 310, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta avgiftsbestämd kollektivavtalad Pension AKAP-KL som lokalt
kollektivavtal.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Pensionshandläggare
Förhandlingschef
Löneenheten
Akten

KS.2014.586.024

§ 233
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en längre tid utrett
huruvida ändringar skall ske i de villkor som skall gälla när
förtroendevaldas uppdrag avslutas. Vi kan konstatera att de
nuvarande reglerna har varit föremål för kritik från olika håll i landet.
Ledande förtroendevalda inom SKL har kommenterat detta och
ansett att ett förändrat regelsystem måste konstrueras.
SKL s styrelse har därför fattat beslut om att förändra dessa regler
och fattat beslut om att föreslå kommuner och landsting ska anta nya
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL). Dessa bestämmelser har som utgångspunkt att skapa en
omställning och övergång för den förtroendevalde mellan uppdrag
som förtroendevald och annat arbete.
Intjänade pensionsavgifter avsätts för varje kalenderår till en
pensionsbehållning. Denna skall förvaltas hos varje kommun eller
landsting och räknas upp med inkomstbasbeloppets förändring.
OPF-KL innehåller:
• Aktiva omställningsinsatser
• Ekonomiskt omställningsstöd
• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
• Pensionsbestämmelser som avgiftsbestämd ålderspension,
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 311, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda med uppdrag om minst 40 % (OPF-KL),
2. att uppdra till arvodesberedningen att utgöra pensions nämnd med
uppgift att tolka och tillämpa dessa bestämmelser, samt

Forts
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§ 233 forts
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).
3. att förtroendevalda som tillträder efter valet 2014, innehar uppdrag
på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 %
av heltid och ej tidigare omfattats av tidigare avtal (PBF eller PRF)
omfattas av OPF-KL.
Patrik Hansson (S) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Förhandlingschef
Löneenheten
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.409.104

§ 234
Utbetalning av partistöd för 2015.
Kommunstyrelsen fastställde i beslut den 18 september 2014, § 163
regler för partistöd.
Partistödet består av
-ett grundstöd, som 2015 uppgår till 51 541 kronor per parti och år,
samt
-ett mandatstöd, som 2015 uppgår till 45 256 kronor per mandat och
år.
Uppräkning av partistöd sker årligen med samma procentsats som
de kommunala nämnderna får i priskompensation.
Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Centern
Folkpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Totalt

mandat i
fullmäktige
29
15
4
3
5
4
4
11
75

mandatstöd

grundstöd

partistöd totalt

45 256
45 256
45 256
45 256
45 256
45 256
45 256
45 256
362 048

51 541
51 541
51 541
51 541
51 541
51 541
51 541
51 541
412 329

1 363 965
730 381
232 565
187 309
277 821
232 565
232 565
549 357
3 806 529

Enligt 2 kap 12 § kommunallagen ska beslut om att betala ut
partistöd fattas av fullmäktige minst en gång per år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2
kap. 9 § första stycket kommunallagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 312, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2015 ska betalas ut till respektive parti representerat
i kommunfullmäktige med belopp enligt ovan. Utbetalning av
partistöd sker enligt de fastställda reglerna för partistöd kvartalsvis i
förskott under januari, april, juli respektive oktober månad.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar att mandatbaserade stödet minskas
med 10%.
forts
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§ 234 forts
Utbetalning av partistöd för 2015.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher
Larssons röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 64 ja-röster och 11 nej-röster och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 3.
Kommunfullmäktige beslutar
att partistöd för 2015 ska betalas ut till respektive parti representerat
i kommunfullmäktige med belopp enligt ovan. Utbetalning av
partistöd sker enligt de fastställda reglerna för partistöd kvartalsvis i
förskott under januari, april, juli respektive oktober månad.
_____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.37.406

§ 235
Förslag till taxor om tillsyn och tillstånd enligt lag om skydd mot
olyckor (LSO) samt lag om brandfarliga och explosiva varor
(LBE).
Direktionen för Räddningstjänsten i Östra Blekinge beslutade den
14 oktober 2014 att överlämna förslag till taxor för 2015 att
fastställas av medlemskommunernas, Karlskrona och Ronneby
kommun, fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor och tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor (bilaga)
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 313, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag
om skydd mot olyckor för 2015 samt
2.att fastställa taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor för 2015
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.143.041

§ 236
Uppföljning per den 30 oktober 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Härmed överlämnas uppföljning per den 31 oktober för kommunen
och koncernen jämte en prognos för årets resultat.
Jämfört med delårsrapporten per sista augusti har beaktats
nämndernas senaste uppföljning, en ny reviderad
skatteunderlagsprognos, men också att de beslut som är tagna i
kommunstyrelse och kommunfullmäktige, alternativt i skrivandes
stund är på väg till kommunfullmäktige, har arbetats in.
Därtill har AFAs styrelse tagit beslut om att inte återbetala de tidigare
för högt uttagna premierna avseende 2004. Detta beslut innebär en
försämring i kommunens prognos med -24 mnkr, då budgeten 2014
förutsatte att detta belopp skulle erhållas. Styrelsen för AFA
sammanträder nästa gång under mars 2015, vilket är tidigast när
beslut kan tas om återbetalning ska göras eller ej.
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen för
kommunens resultat inte att uppnås under innevarande år.
Prognosen baserad på verksamhetsuppföljningen till och med
oktober uppfyller därmed inte de krav som ställs för att kommunen
ska ha en ekonomi i balans.
Uppföljningen per den 31 oktober bygger, avseende redovisningen
av de olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från
nämnder och förvaltningar.
I samband med behandling av delårsrapport per sista augusti
beaktade kommunfullmäktige de obalanser som då fanns hos några
av nämnderna. Kommunfullmäktige beslutade alt de negativa
avvikelserna mot budget skulle medges för ett par nämnder, medan
andra nämnder fick tydligt uttalat alt åtgärder skulle vidtas. Jämfört
med delta kan konstateras att en del av de nämnder som skulle vidta
åtgärder inte lyckats med detta, liksom att ytterligare avvikelser
tillkommit.
Samtidigt uppvägs den negativa effekten av detta genom att
verksamheten i övrigt förbättrat sin helårsprognos med totalt 5,6
mnkr jämfört med prognosen 31 augusti.
Forts
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§ 236 forts
Uppföljning per den 30 oktober 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
De största förbättringarna återfinns inom kommunstyrelsens och
socialnämndens verksamheter medan de största försämringarna
finns inom tekniska nämndens verksamheter.
Sammantaget har den finansiella sidan en försämring jämfört med
tidigare prognos, men exklusive den uteblivna återbetalningen från
AFA återfinns även här en totalt sett förbättring om 1,4 mnkr. Bortses
från AFA-återbetalning skulle kommunens totala prognos uppgå till
2,6 mnkr att jämföra med -12,3 mnkr per den 31 augusti.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att beslutet om att
handikappnämnden, socialnämnden och äldrenämnden ges tillåtelse
att bedriva sina verksamheter med negativa avvikelser mot budget
föreslås kvarstå oförändrat, liksom att övriga nämnder ska vidta
åtgärder för att nå en budget i balans, vilket är det tidigare uttalade
uppdraget från såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige.
De obalanser som finns under 2014 och som bedöms vara
långsiktiga har i allt väsentligt beaktats i majoritetens förslag till
budget år 2015 och plan 2016 -2017, och de under året inkomna
skrivelserna från nämnderna kan därmed anses vara besvarade.
Kommunledningsförvaltningen vill därför understryka respektive
nämnds ansvar att i det kommande arbetet med 2015 års
internbudget säkerställa att uppdragen det kommande året utförs
med de medel som ställs till förfogande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 314, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunfullmäktiges beslut § 1892014 beträffande
delårsrapport 31 augusti och nämndernas förhållande till sina
prognoser fortsatt ska gälla.
2. att uppdra åt Äldrenämnden, Handikappnämnden och
Socialnämnden att vidta åtgärder så nämndernas negativa avvikelser
mot budget 2014 minimeras.
3. att i övrigt godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober
2014.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten

KS.2014.506.041

§ 237
Budget och planer 2015·2017 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2014
och planer 2015-2016 finns följande handlingar:
1. Majoritetens = socialdemokraternas, folkpartiets och centerpartiets
förslag till budget för 2015 samt ramar för 2016 och 20176, som
innehåller 17 stycken att-satser.
2. Moderaternas ”Ett starkare Karlskrona”, förslag till budget för
2015, samt ramar 2016-2017.
3. Sverigedemokraternas” Hela kommunen ska leva” budget för 2015
samt planer för 2016-2017.
4. Protokoll från förhandling den 12 november 2014 enligt MBL § 19.
5. Protokoll från förhandling den 14 november 2014 enligt MBL § 11.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2014,
§ 316, beslutat för egen del att uppdra åt kommundirektören att till
kommunstyrelsen senast i samband med tertialrapport april 2015
redovisa hur arbetet med "Krav på rationaliseringar/förändrad
struktur" ska bedrivas för att vid utgången av 2017 uppnå en sänkt
nettokostnad om 35 mnkr uttryckt i 2014 års löne-och prisnivå.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november 2014,
§ 316, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelse för åren 2015 -2017 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål för Karlskrona kommun enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan under rubriken
"Övergripande ekonomiska mål",
3. att fastställa verksamhetsmål för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan, rubriken "Mål" under respektive avsnitt,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 145/2013 om
budget och plan för åren 2014 -2016 har upphört att gälla, forts
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§ 237 forts.
Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
5. att uppdra till kommunstyrelsen all fastställa, och till
kommunfullmäktige i januari månad 2015 anmäla, ansvars-och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt
attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun
och kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen all fastställa, och till
kommunfullmäktige i januari månad 2015 anmäla, ansvars-och
uppgiftsfördelning avseende de direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2015-2017
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2015 -2019 för
Karlskrona kommun, för bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan, bilaga 3,
8. att med hänvisning till uppdrag att utreda framtida inriktning
gällande egen byggnation alternativt förhyrning av gruppbostäder
och äldreboenden upphäva kommunfullmäktiges beslut under § 119
-2014,2014-06-18, gällande byggnation av gruppbostäder i
Mölletorp,
9. att i enlighet med kommunstyrelsen förslag till budget och plan
2015 -2017, bilaga 4, fastställa 2015 års ram för upplåning, utlåning
och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
till totalt 4 880 mnkr,
10. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till -15,7 mnkr för år
2015,
11. att fastställa krav på utdelning 2015 från AB Karlskrona
Moderbolag till 24,3 mnkr,
12. att med hänvisning till dels bilaga 5 i kommunstyrelsens förslag
till budget och plan 2015-2017, dels till vad som i övrigt framgår av
budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna
ärenden och skrivelser besvarade,
13. att utdelning år 2015 om 5.0 mnkr från AB Karlskronahem skall
används för ändamål som framgår av bilaga i kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2015-2017,
forts
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14. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats till 22,10 % för år
2015,
15. att till protokollet notera att kommunstyrelsens förslag till budget
och plan för åren 2015-2017 behandlats i enlighet med MBL § 11,
16. att kommunens nämnder ska fastställa internbudget 2015 före
februari månads utgång 2015,
17. att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare justeringar
av nämndernas budgetramar som kan bli följden av förändrad
nämnds-och förvaltningsorganisation, samt
18. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2015 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndens budgetramar såsom
utfördelning av den budgeterade pris-och lönereserven.
---------

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (FP), JanOlof Petersson (FP), Jonas Sandström (S), Lars Hildingsson (S),
Elina Gustafsson (S), Anna Ekström (FP), Linda Ekström (S), Eva
Strömqvist (S), Hind Abdul Whab (S), Lisbeth Bengtsson (S) OCH
Mikael Augustsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till moderaternas förslag till budget,
samt yrkar att fastställa kommunens skattesats för år 2015 till
oförändrat 21,51 %, att i Investeringsbudgeten arbeta in
investeringsmedel för infrastrukturkostnader för etapp II 2017 för
Pottholmen motsvarande 9,8 miljoner (brutto utgifter 13,8 mkr
bruttoinkomst 4 mkr) kronor enligt framtagen projektplan och ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderad
investeringsbudgeten och finansiering för ökade kapitalkostnader,
samt att i Investeringsbudgeten arbeta in investeringsmedel för
Kulturhuset under mandatperioden och ge kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram förslag på reviderad investeringsbudgeten och
förslag på finansiering för ökade kapitalkostnader.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag till budget ”med ansvar för framtiden- ett Sverigevänligt
alternativ för Karlskrona”, budget för 2015 samt planer för 20162017.
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Sofia Bothorp (MP) överlämnar en avsiktsförklaring till
protokollet, samt yrkar bifall till Camilla Brunsberg
tilläggsyrkande avseende kulturhuset.
Åsa Gyberg Karlsson (V) överlämnar ett särskilt yttrande till
protokollet.
Tommy Olsson (KD), Jan Lennartsson (M), Björn Nurhadi (SD),
Emina Cejvan, Björn Fries (V), Patrik Stjernlöf (M), Jörgen
Johansson (C), Lotta Antman (SD) yttrar sig.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar att ge kunskapsnämnden i uppdrag
att tillsätta en grupp som verkar för att införa ”elevhälsogarantin” på
för, grund och gymnasiet. Varje elev ska inom 24 timmar erhålla hjälp
av ex psykolog, sjuksköterska, präst m.m, att ge kunskapsnämnden i
uppdrag att tillsätta en grupp som verkar för att förskolegrupper MAX
ska vara 15,samt att ge kunskapsnämnden i uppdrag att tillsätta en
grupp som verkar för att införa fler spetsutbildningar på såväl grund
som gymnasiet.
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget,
samt bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkanden.
Yvonne Sandberg-Fries (MP) och Johan Eriksson (V) yrkar bifall
till Camilla Brunsberg tilläggsyrkande avseende kulturhuset.
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall på Moderaternas förslag till
budget.
-------------

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Patrik Stjernlöf (M) och Emina Cejvan (M) yrkar bifall till moderaternas
förslag till budget.
Ingmarie Söderblom (MP), Ann-Louise Trulsson (KD), Johan Eriksson
(V), Jan-Olof Petersson (FP), Christopher Larsson (SD), Ingrid
Hermansson (C) och Börje Dovstad (FP) yttrar sig. Forts
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KUNSKAPSNÄMNDEN
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget, samt yrkar avslag på Ann-Louise Trulssons tilläggsyrkande.
Roland Andreasson (S) och Jan-Olof Petersson (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Emma Swahn Nilsson (M), Åsa Gyberg Karlsson (V), Sofia Bothorp
(MP), och Linda Ekström (S) yttrar sig.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar att ge kunskapsnämnden i uppdrag
att tillsätta en grupp som verkar för att införa ”elevhälsogarantin” på
för, grund och gymnasiet. Varje elev ska inom 24 timmar erhålla hjälp
av ex psykolog, sjuksköterska, präst m.m, att ge kunskapsnämnden i
uppdrag att tillsätta en grupp som verkar för att förskolegrupper MAX
ska vara 15,samt att ge kunskapsnämnden i uppdrag att tillsätta en
grupp som verkar för att införa fler spetsutbildningar på såväl grund
som gymnasiet.
Lotta Antman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) yrkar bifall på Ann-Louise Trulssons
tilläggsyrkande.
----------------

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Sofia Bothorp (MP), Christopher Larsson (SD), Jörgen Johansson (C)
och Lars-Göran Forss (M) yttrar sig.
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Forts
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Patrik Hansson (S), Björn Gustavsson (MP), Björn Nurhadi (SD),
Johan Eriksson (V), Christopher Larsson (SD) och Sofia Bothorp (MP)
yttrar sig
-----

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Jonas Sandström (S), Chatarina Holmberg (S), Börje Dovstad (FP),
Jan Lennartsson (M), Christopher Larsson (SD) och Åsa Gyberg
Karlsson (V) yttrar sig.
Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Peter Glimvall (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget,
samt yrkar bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Anders Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Ulf Hansson (V) och Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till moderaternas
yrkande avseende kulturhus.
----------------

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Björn Fries (V), Magnus Larsson (C), Björn Gustavsson (MP) och
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
-------------
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FUNKSTIONSSTÖDSNÄMNDEN
Anna Ekström (FP), Emma Stjernlöf (M), Börje Dovstad (FP), IngaLill
Siggelsten Blum (KD) yttrar sig.
Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
-------------------

ÄLDRENÄMNDEN
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget,
samt yrkar bifall till Camillas Brunsbergs tilläggsyrkande.
Elin Håkansson (KD), Lisbeth Bengtsson (S) och Peter Johansson (S)
yttrar sig.
-------------------

VALNÄMNDEN
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget,
samt yrkar bifall till Camillas Brunsbergs tilläggsyrkande.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.

-----ÖVERFÖRMYNDANÄMNDEN
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.

KOMMUNSTYRELSEN
Jan Lennartsson (M) yttrar sig.

----

10-11 december 2014 51
§ 237 forts
Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag och finner att
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Moderaternas och
Sverigedemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutat att anta moderaternas förslag som motförslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
Moderaternas förslag röstar ja, den som vill bifalla
Sverigedemokraternas förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 16 ja-röster och 11 nej-röster och 46 avstår,
2 frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutat att anta
Moderaternas förslag som motförslag. Voteringsprotokoll 4.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
mot moderaternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla moderaternas
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 16 nej-röster, 19 avstår och
2 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 5.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande
att i investeringsbudgeten arbeta in investeringsmedel för
infrastrukturkostnader för etapp II 2017 för Pottholmen motsvarande
9,8 miljoner (brutto utgifter 13,8 mkr bruttoinkomst 4 mkr) kronor enligt
framtagen projektplan och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
förslag på reviderad investeringsbudgeten och finansiering för ökade
kapitalkostnader och finner att kommunfullmäktige avslår Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande.
Votering begärs.
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Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla
Brunsbergs förslag röstar ja, den som vill avslå det samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 17 ja-röster och 45 nej-röster, 11 avstår
och 2 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat att avslå Camilla
Brunsbergs förslag. Voteringsprotokoll 6.
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande att i investeringsbudgeten arbeta in
investeringsmedel för Kulturhuset under mandatperioden och ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på reviderad
investeringsbudgeten och förslag på finansiering för ökade
kapitalkostnader och finner att kommunfullmäktige avslår Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla
Brunsbergs förslag röstar ja, den som vill avslå det samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 25 ja-röster och 38 nej-röster, 10 avstår
och 2 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat att avslå Camilla
Brunsbergs förslag. Voteringsprotokoll 7.
Ordförande ställer proposition på Ann-Louise Trulsson
tilläggsyrkande att ge kunskapsnämnden i uppdrag att tillsätta en
grupp som verkar för att införa ”elevhälsogarantin” på för, grund och
gymnasiet. Varje elev ska inom 24 timmar erhålla hjälp av ex
psykolog, sjuksköterska, präst m.m, att ge kunskapsnämnden i
uppdrag att tillsätta en grupp som verkar för att förskolegrupper MAX
ska vara 15,samt att ge kunskapsnämnden i uppdrag att tillsätta en
grupp som verkar för att införa fler spetsutbildningar på såväl grund
som gymnasiet och finner att kommunfullmäktige avslår Ann-Louise
Trulssons 3 tilläggsyrkande.
Därefter så beslutar kommunfullmäktige att Åsa Gyberg Karlssons
(V) och Sofia Bothorps (MP) särskilt yttrande och avsiktsförklaring får
biläggas protokollet.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Patrik Stjernlöf (M), JanÅke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Emina
Cejvan (M), Emma Stjernlöf (M), Marianne Nordin (M), Charlotta
Sahlin (M), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Forts
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Anders Ovander (M), Birgitta Gamelius (M), Sophia Ahlin (M), Elin
Håkansson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) reserverar sig till förmån för yrkandet
avseende kulturhus.
Kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelse för åren 2015 -2017 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål för Karlskrona kommun enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan under rubriken
"Övergripande ekonomiska mål",
3. att fastställa verksamhetsmål för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan, rubriken "Mål" under respektive avsnitt,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 145/2013 om
budget och plan för åren 2014 -2016 har upphört att gälla,
5. att uppdra till kommunstyrelsen all fastställa, och till
kommunfullmäktige i januari månad 2015 anmäla, ansvars-och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt
attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun
och kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen all fastställa, och till
kommunfullmäktige i januari månad 2015 anmäla, ansvars-och
uppgiftsfördelning avseende de direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2015-2017
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2015 -2019 för
Karlskrona kommun, för bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan, bilaga 3,
8. att med hänvisning till uppdrag att utreda framtida inriktning
gällande egen byggnation alternativt förhyrning av gruppbostäder
och äldreboenden upphäva kommunfullmäktiges beslut under § 119
-2014,2014-06-18, gällande byggnation av gruppbostäder i
Mölletorp,
Forts
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9. att i enlighet med kommunstyrelsen förslag till budget och plan
2015 -2017, bilaga 4, fastställa 2015 års ram för upplåning, utlåning
och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
till totalt 4 880 mnkr,
10. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till -15,7 mnkr för år
2015,
11. att fastställa krav på utdelning 2015 från AB Karlskrona
Moderbolag till 24,3 mnkr,
12. att med hänvisning till dels bilaga 5 i kommunstyrelsens förslag
till budget och plan 2015-2017, dels till vad som i övrigt framgår av
budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna
ärenden och skrivelser besvarade,
13. att utdelning år 2015 om 5.0 mnkr från AB Karlskronahem skall
används för ändamål som framgår av bilaga i kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2015-2017,
14. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats till 22,10 % för år
2015,
15. att till protokollet notera att kommunstyrelsens förslag till budget
och plan för åren 2015-2017 behandlats i enlighet med MBL § 11,
16. att kommunens nämnder ska fastställa internbudget 2015 före
februari månads utgång 2015,
17. att uppdra till kommunstyrelsen att vidta de ytterligare justeringar
av nämndernas budgetramar som kan bli följden av förändrad
nämnds-och förvaltningsorganisation, samt
18. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2015 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndens budgetramar såsom
utfördelning av den budgeterade pris-och lönereserven.
____
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Kommunikationsavdelningen
Kommunjurist
Akten

KS.2014.603.003

§ 238
Fastställelse av reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder med anledning av ny nämndsorganisation.
Genom reglementen utfärdar fullmäktige föreskrifter om nämndernas
verksamhet och arbetsformer. Med anledning av att en ny
nämndsorganisation träder i kraft 1 januari 2015 har
kommunledningsförvaltningen utarbetat förslag till nya reglementen
för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Genom organisationsförändringen som beslutas av
kommunfullmäktige i november 2014 inrättas fyra nya nämnder:
arbetsmarknadsnämnden, kunskapsnämnden, drift- och
servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen
får ett delvis förändrat uppdrag. En liten ändring sker i
socialnämndens uppdrag (ansvar konsumentvägledning flyttas).
Äldrenämnden, överförmyndarnämnden, valnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden (idag miljö- och byggnadsnämnden) och
funktionsstödsnämnden (idag handikappnämnden) har i den nya
organisationen ett oförändrat uppdrag men de två sistnämnda får ett
nytt namn.
För att få en enhetlighet i struktur och innehåll i reglementena lämnas
förslag till nya reglementen även för de nämnder som inte får några
förändringar i verksamhetsområdet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 25 november
2014, § 317, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementen för kommunstyrelsen,
arbetsmarknadsnämnden, kunskapsnämnden, drift- och
servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden socialnämnden,
funktionsstödsnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och
valnämnden att gälla fr o m 1 januari 2015.
Yrkande
Sophia Ahlin (M) yrkar att under reglementet för kultur och
fritidsnämnden § 1 nämnden ska främja…att arbeta in ordet
kulturarrangör, samt att under texten kring nämndens beslutanderätt
arbeta in ordet arrangörsstöd.
Forts
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Billy Åkerström (KD) yrkar tillägg i kultur och fritidsnämndens
reglemente §1 andra stycket med följande: "utegym", tredje
stycket "föreningslokal och anläggning", "Nämnden ska utveckla
kultur-, idrott- och fritidsverksamheten genom att erbjuda
föreningsservice och en utvecklingsplan på längre sikt för
kommunens och föreningarnas lokaler och anläggningar",
"Nämnden ska samordna samverkan inom kultur-, idrott- och
fritidsverksamhet mellan föreningar, kommunens förvaltningar,
kommunala bolag, RF:s specialidrottsförbund, Blekinge
idrottsförbund och BTH", fjärde stycket" Arrangemangsstöd,
sponsringsbidrag och bidrag till internationellt föreningsutbyte,
simskolebidrag och stöd till framställande av orienteringskartor och
sjökort".
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Lennartsson (M) yrkar bifall till Sophia Ahlins ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Sophia Ahlins ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Sophia Ahlins förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Sophia
Ahlins ändringsyrkande röstar ja, den som vill avslå det samma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 23 ja-röster och 38 nej-röster, 11 avstår
och 3 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat att avslå Sophia
Ahlins ändringsyrkande. Voteringsprotokoll 8.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag
mot Billy Åkerströms ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Billy Åkerströms förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Billy
Åkerströms ändringsyrkande röstar ja, den som vill avslå det samma
röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 25 ja-röster och 40 nej-röster, 7 avstår och
3 frånvarande att kommunfullmäktige beslutat att avslå Bill
Åkerströms ändringsyrkande. Voteringsprotokoll 9.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reglementen för kommunstyrelsen,
arbetsmarknadsnämnden, kunskapsnämnden, drift- och
servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden socialnämnden,
funktionsstödsnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och
valnämnden att gälla fr o m 1 januari 2015
_____
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§ 239
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare och presidiet en God Jul och Ett Gott
Nytt År.
2:e vice ordförande Peter Glimvall (M) önskar ordföranden en God Jul
och ett Gott Nytt År.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 29
januari 2015
§ 1 Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på skolgården, Spandelstorpsskolan.
§ 2. Svar på medborgarförslag om ubåtarna Näcken och Najad.
§ 3. Svar på medborgarförslag om upprustning och belysning av gamla banvallen.
§ 4. Svar på medborgarförslag om belysning av vägavsnittet Rosenholmsvägen
mellan Lingonvägen och den bakre infarten till Rosenholmsområdet.
§ 5. Svar på medborgarförslag om pulkbacken i Amiralitetsparken.
§ 6. Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot tiggeri.
§ 7. Muntlig frågestund.
§ 8. Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 9. Kommunala val
§ 10. Anmälningsärenden
§ 11. Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 12. Förvärv av mark i Vång, Johannishus.
§ 13. Inköp av Hillersslätt 1:6 m fl i Johanishusåsen.
§ 14. Ändring ägardirektiv för Affärsverken Karlskrona AB avseende skärgårdstrafik.
§ 15. Investering i inventarier till Jämjö kunskapscenter (JKC).
§ 16. Handlingsplan mot korruption.
§ 17. Förslag till varumärkesplattform för platsen Karlskrona.
§ 18. Framtidsprogram för det goda åldrandet Karlskrona.
§ 19. Återbetalning från Kommunsamverkan Cura individutveckling.
§ 20. Ansökan om investeringstillstånd Energiinvesteringar.
§ 21. Hyresavtal för ny förskola i kvarteret Lindblad på Trossö.
§ 22. Svar på motion om aktivitetsplats för äldre.

29 januari 2015

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 29 januari 2015 kl 13.00-17.25
Sammanträdet ajourneras kl 14.15-14.20 §§ 6, kl 16.55-17.05 §§ 20

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Susanne Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-15.45 §§ 1-9
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.25 §§ 1-17
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.25 §§ 1-17
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Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP) kl 15.45-17.25 §§ 10-22
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ulf Lundh (C)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Johan Eriksson (V) kl 13.00-16.25 §§ 1-17
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.00 §§ 1-12
Ida Henriksson (S)
Sattar Zad (S)
Stefan Andersson (S)
Tajma Sisic (S)
Lotta Holgersson (S)
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.20 §§ 1-16
Birgitta Gamelius (M)
Anders Ovander (M) kl 13.00-15.45 §§ 1-9
Charlotta Sahlin (M)
Göran Eklund (SD)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-15.45 §§ 1-9
Britt-Marie Havby (C)
Tommy Andersson (MP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Ulf Hansson (V)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S) kl 15.45-17.25 §§ 10-22
Charlotta Sahlin (M) kl 15.45-17.25 §§ 10-22
Claes-Urban Persson (S) kl 16.00-17.25 §§ 13-22
Marianne Nordin (M) kl 16.20-17.25 §§ 17-22
Susanne Cederholm (SD) kl 16.25-17.25 §§ 18-22

Claes-Urban Persson (S) kl 13.00-16.00 §§ 1-12
Kerstin Ekberg- Söderbom (S) kl 13.00-15.45 §§ 1-9
Mats Fagerlund (S)
Pia Eklund (S)
Anders Persson (S)
Liten Löfgren (S)
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-15.45 §§ 1-9
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.20 §§ 1-16
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Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-16.25 §§ 1-17
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 15.45-17.25 §§ 10-22
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Elina Gustafsson (S) och Emma Stjernlöf (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Fredagen den 6 januari 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 1-22
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Elina Gustafsson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emma Stjernlöf (M)

4
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 6 februari 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kunskapsnämnden
Akten

6

KS.2014.211.821

§1
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på skolgården,
Spandeltorpsskolan.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85,Christina Svensson.
Förslaget är att det ska anläggas en konstgräsplan på
Spandelstorpsskolans skolgård
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 24
september 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden
skriver att på fler och fler skolgårdar och idrottsplatser uppförs, där
det är möjligt, konstgräsplaner, som då ersätter de befintliga
stenmjölsplaner som varit i drift i många år och som ofta är i stort
behov av upprustning, eller tas ur drift av andra skäl. Dessa är oftast
också stora fullmåttsplaner, för 11 spelare per lag, som ersätts med
mindre planyta, ofta på tvären av den större planen, för sju spelare
per lag. Därmed sparas en del anläggnings- och driftskostnader, ytan
används mera effektivt och resterande yta kan användas till annan
verksamhet.
Rödebyskolan, Rosenfeldtskolan, Tullskolan och Vämöskolan är
skolor där konstgräsplaner har anlagts på senare år.
Spandelstorpskolan är en omtyckt skola i ett populärt område, där
det bor många barnfamiljer. Eleverna framhåller i sin skrivelse att en
konstgräs-plan skulle gynna de allt flera barn som kommer till
området, om en större möjlighet att kunna använda planen, även vid
dåligt väder och om minskad skaderisk vid lek på konstgräsplan.
Man skriver vidare:
”Den kan också användas av andra t ex kan föreningar komma hit
och träna”.
Ekonomi/Investeringskostnad
En konstgräsplan, som kan vara aktuell för Spandelstorpskolan, har
en investeringskostnad av 500-600 tkr. (Mått upp till 54x32 m = 1728
kvm).
Forts
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§ 1 forts
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan på skolgården,
Spandelstorpsskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har, för de närmaste åren, inte
utrymme för en investering av detta slag.
Däremot skulle förslaget om en konstgräsplan på
Spandelstorpskolans skolgård, kunna läggas till de förslag på
åtgärder om aktivitetsytor för unga, som tagits fram i den utredning
som benämns Aktivitetsytor för unga i Karlskrona kommun.
Denna utredning, som upprättats av Idrott- och fritidsförvaltningen,
på uppdrag, beskriver förhållande på idrottsplatser, parker,
badplatser, lekparker m fl områden. Även skolgårdar har inventerats
och beskrivits. Barn- och ungdomsförvaltningen har deltagit i detta
arbete. Utredningen föreslår behov av insatser för olika objekt och
har även grupperat dessa i prioriteringsordning, med
behovsbedömning av lämpliga förbättringsåtgärder.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
22, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift- och servicenämnden
Akten

8

KS.2013.414.866

§2
Svar på medborgarförslag om u-båtarna Näcken och Najad
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 12 december 2014, § 157,Pernilla Olander.
Förslaget är att u- båtarna Näcken och Najad, efter utrangering, ska
synliggöras på lämplig plats samt få nytt användningsområde.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 §
119 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Pernilla
Olander har fått vetskap om att ubåtarna Näcken och Najad ska
utrangeras. Hon tycker det vore ett ypperligt tillfälle för kommunen att
kunna stoltsera med en eller båda på något strategiskt ställe, t.ex.
tomten där oljecisternerna stod och/eller vid någon av infarterna till
staden, längs E22. Kungsbron skulle kunna vara ett alternativ. Hon
tycker vidare att det även borde ligga i FMV:s, Marinens, SAAB
Kockums samt Marinmuseets intresse, då dessa aktörer har ubåtar
på sin agenda. Måhända kan de ställa upp som medfinansiärer. Vill
man göra något kul/användbart av dem kan man bygga om dem till
vandrarhem. Hon anser även att detta skulle vara ett både passande
och fint landmärke för Karlskrona.
Tekniska förvaltningen har haft ett liknande medborgarförslag och
detta beslutades i kommunfullmäktige den 18 september 2014. I
kommunfullmäktiges beslut ges uppdrag till tekniska förvaltningen att
utreda en lämplig placering, utformning, kostnader och att söka
erforderliga tillstånd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
23, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Patrik Stjernlöf (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift- och servicenämnden
Akten

9

KS.2013.503.317

§3
Svar på medborgarförslag om upprustning och belysning av
gamla banvallen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2013, § 157, av Lisbeth Resman, Jämjö.
Förslaget är att gamla banvallen rustas upp.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 §
124 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
förslagsställarna vill att gamla banvallen upprustas genom breddning,
hårdare underlag och belysning, då denna används som gångväg av
skolbarn från närliggande område.
Förslagsställarna påtalar också att banvallen behöver upprustas och
underhållas ända upp till Fågelmara.
Kostnaden för att rusta upp banvallen i enlighet med förslagsställarna
överskrider en miljon kronor, vilket förvaltningen saknar
investeringsmedel till.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
24, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Tommy Andersson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att
utreda kostnad för delsträcka, Skolvägen som förslaget handlar om.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet ska
återremitteras röstar ja och den som vill att ärendet ska avgöras i dag
röstar nej.
Forts
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§ 3 forts
Svar på medborgarförslag om upprustning och belysning av
gamla banvallen.
Fullmäktige beslutar med 17 ja-röster och 55 nej-röster och 3
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras i dag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
____
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Drift- och servicenämnden
Akten

11

KS.2014.119.317

§4
Svar på medborgarförslag om belysning av vägavsnittet
Rosenholmsvägen mellan Lingonvägen och den bakre infarten
till Rosenholmsområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 20 mars 2014, § 51, av Mikael Holmström.
Förslaget är att belysning sätts upp mellan Lingonvägen och bakre
infarten till Rosenholmsområdet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 §
123 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
förslagsställaren vill att sträckan mellan Lingonvägen och ”bakre”
infarten till Rosenholmsområdet belyses, då trottoar saknas och
mycket trafik går här vid Karlskrona Hockeyklubbs hemmamatcher
och andra evenemang.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående framföra
följande synpunkter. Diskussion pågår om huruvida
Rosenholmsvägen skall vara tillgänglig tillfart till
Rosenholmsområdet, då större delen av denna sträcka är privat och
markägaren vill ha ersättning för slitage som uppkommer p.g.a.
trafiken, samt att privat sträcka (grusvägen) är trafikfarlig för främst
oskyddade trafikanter. Vidare bedöms kostnaden för föreslagen
åtgärd till 200 - 300 tkr vilket förvaltningen saknar investeringsmedel
till.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
25, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Förslagsställaren Mikael Holmström berättar om sitt förslag.
Yrkande
Peter Johansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att besvara
medborgarens/förslagsställarens fråga om bit av infarten kring
Lingonvägen och bakre vägen till Rosenholm. Forts
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§ 4 forts
Svar på medborgarförslag om belysning av vägavsnittet
Rosenholmsvägen mellan Lingonvägen och den bakre infarten
till Rosenholmsområdet.
Camilla Brunsberg (M) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på
Sofia Bothorps återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet ska
återremitteras röstar ja och den som vill att ärendet ska avgöras i dag
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 35 ja-röster och 39 nej-röster och 1
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska återremitteras (minoritetsåterremiss). Voteringsprotokoll 2.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
____
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Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.57.823

§5
Svar på medborgarförslag om pulkabacken i Amiralitetsparken.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 13 februari 2014, § 37, av Martin Storm.
Förslaget är att minst ett träd tas bort i pulkabacken i
Amiralitetsparken.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014 §
122 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
Förslagsställaren vill ta bort minst ett träd mitt i pulkabacken
för ökad säkerhet.
Amiralitetsparken har upprustats en del under senare år, men är i
behov av ytterligare utbyten av träd, då flera träd är i dåligt skick.
Tekniska förvaltningen ser inga problem med att, till förmån för
barnen som åker pulka, ta ner ett träd i mitten av pulkabacken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
26, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Socialnämnden
Akten

14

KS.2014.301.754

§6
Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot
tiggeri.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 juni 2014, § 51, av Roland Thörnqvist.
Förslaget är att ta fram en handlingsplan mot tiggeri.
Socialnämnden har vid sammanträde den 25 augusti 2014 § 103
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Roland
Thörnquist har lämnat ett medborgarförslag att Karlskrona kommun
ska ta fram en handlingsplan mot ”det utbredda tiggeri som bl.a. sker
i Karlskronas centrala delar”. Förslagsställaren menar att tiggeriet ger
negativa signaler och upplevelser för kommuninnevånare och för
besökare. Han menar att det måste finnas sätt att hjälpa människor
som är i sådan ekonomisk nöd att de tvingas tigga ihop pengar för
sitt livsuppehälle.
Bakgrund
En utländsk medborgare kan normalt vistas i Sverige högst tre
månader. För medborgare i ett land som tillhör europeiska unionen
gäller dock andra regler. EU-medborgare har under vissa
förutsättningar uppehållsrätt i länder som tillhör unionen.
Uppehållsrätt har en person som är arbetstagare eller egen
företagare, arbetssökande med verklig möjlighet att få anställning,
studerande med tillgångar till försörjning och heltäckande
sjukförsäkring samt annan person med tillräckliga tillgångar till
försörjning och med sjukförsäkring(UtlL 3 a kap 3 §).
En unionsmedborgare kan enligt 8 kap. 9 § UtlL avvisas från Sverige
under de tre första månaderna efter inresa om han eller hon visar sig
utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt
socialtjänstlagen.
En del personer som kommit till Sverige från främst Rumänien har
möjligen inte i första hand kommit till Sverige för att söka arbete.
Dessa personer har därför inte rätt att stanna i Sverige mer än tre
månader eftersom de inte är arbetssökande med verklig möjlighet att
få arbete.
Forts
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§ 6 forts
Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot
tiggeri.
Vistelsekommunen har enligt socialtjänstlagen ansvar för bistånd till
personer som inte är bosatta i landet. Personer som inte har för
avsikt att söka arbete har inte rätt till långvarigt försörjningsstöd, men
kan ha rätt till akuta insatser om behov uppstår och personen vänder
sig till socialtjänsten i vistelsekommunen.
Tiggeri, dvs. att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig om
ekonomiskt understöd, är inte straffbart enligt svensk lag. 25 augusti
2014 12
En kommun kan meddela ordningsföreskrifter om det behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på en offentlig plats. Ett beslut
som en kommun fattade 2011 att på offentlig plats förbjuda tiggeri
har upphävts av länsstyrelsen då beslutet inte ansågs motiverat med
hänsyn till ordningen och säkerheten på offentlig plats.
Situationen i Karlskrona
Undertecknad har kontaktat polis, svenska kyrkan och socialtjänsten
angående deras kontakt med personer som är tiggare.
Polisen har vid enstaka tillfällen fått tips som kan tyda på att tiggeriet
skulle vara organiserat. Det skulle kunna innebära att det personer
som tigger är utsatta för tvång att tigga från andra personer. Polisen
har emellertid inte fått fram konkreta uppgifter som tyder på att så
kan vara fallet.
Svenska kyrkan har inte haft kontakt med personer som tigger.
Personer som tigger har inte vänt sig till socialtjänsten för att få hjälp.
Det finns inga uppgifter om att personer under 18 år har ägnat sig åt
tiggeri i Karlskrona eller att de som tigger har ansvar för barn som
vistas i kommunen. Socialförvaltningen har inte mottagit några
anmälningar om barn till personer som tigger.
Behovet av handlingsplan
Under senare år har ett antal personer sökt sig till Sverige från främst
Rumänien för att tigga på offentliga platser. Socialstyrelsen gjorde i
november 2012 en kartläggning av hemlösa s.k. EU-migranter i
Sverige (huvudsakligen personer från EU-länder). Kartläggningen
visade då på att sammanlagt 370 hemlösa EU-migranter fanns i
landet. De flesta hemlösa EU-migranter fanns i storstäderna.
Uppgifter om antalet EU-migranter fick socialstyrelsen genom enkät
till olika verksamheter som har kontakt med hemlösa och till
kommuner. Verksamheter som har kontakt med hemlösa personer
från EU-länder påpekade att antalet var mycket osäkert. Många
trodde att siffran egentligen endast var ”toppen på ett isberg”.
Forts
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§ 6 forts
Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot
tiggeri.
Andra uppskattningar har talat om omkring 2000 hemlösa tiggare
från Rumänien i Sverige. 25 augusti 2014 13
Förslagsställaren efterlyser initiativ från kommunen för att hjälpa
människor som tvingas tigga ihop pengar till sitt uppehälle.
Inställningen att samhället ska hjälpa personer som riskera att lida
nöd är naturligtvis mycket tilltalande. Emellertid talar det mesta för att
problemen med hemlösa personer från andra europeiska länder i
Karlskrona är begränsat. Det stora flertalet av EU-migranter finns i
eller i närheten av storstadsområden i Sverige.
I Karlskrona finns endast enstaka personer som har tiggt i närheten
av olika affärscentrum. Socialtjänstens insatser bör i första hand rikta
sig mot barn som kan fara illa. Fältgruppens arbete har den senaste
tiden omdisponerats genom att resurser tagits i anspråk för
utredningar om barn som kan fara illa. I en situation när fältgruppens
förebyggande arbete bland barn och ungdomar har fått stå tillbaka
för utredningar om barn kan det inte vara rimligt att avsätta särskilda
resurser för vuxna personer som ägnar sig åt tiggeri. Situationen
med hemlösa EU-migranter är ett nationellt problem som i första
hand bör lösas på nationell nivå. Den svenska regeringen har tagit
initiativ i EU för en lösning av tiggarnas situation.
En handlingsplan mot tiggeriet kunde vara befogat om antalet tiggare
i Karlskrona vore betydligt större än i dag. Det finns anledning att
vara uppmärksam på hur situationen utvecklas. Emellertid föreslår
jag att socialnämnden nu beslutar att avstyrka medborgarförslaget
om en handlingsplan mot tiggeri då antalet tiggare i Karlskrona är
begränsat och då socialtjänstens insatser i första hand bör rikta sig
mot barn och ungdomar.
Yrkande
Björn Fries (V) yrkar att ärendet återremitteras för en kartläggning
och behovsbedömning, samt att utifrån den kunskapen återkomma
till kommunfullmäktige med en eventuell åtgärdsstrategi.
Ingmarie Söderblom (MP), Ann-Louise Trulsson (KD), Morgan
Kullberg (M), Camilla Brunsberg (M), Mattias Liedholm (M), Sofia
Bothorp (MP) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Björn Fries
återremissyrkande.
Magnus Larsson (C), Patrik Hansson (S), Anna Ekström (FP) och
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 6 forts
Svar på medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan mot
tiggeri.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet ska
återremitteras röstar ja och den som vill att ärendet ska avgöras i dag
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 37 ja-röster och 38 nej-röster och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras
(minoritetsåterremiss). Voteringsprotokoll 3.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska återremitteras.
_____
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§7
Muntlig frågestund
Ledamot Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till
kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) om fördelning av
poster i nämndernas arbetsutskott.
Patrik Hansson (S) svarar.
-----Ledamot Emina Cejvan (M) ställer en fråga till gruppledare
Christopher Larsson (SD) om vilken avsikt Christopher har i
arbetsmarknadsnämnden eftersom man i Sverigedemokraternas
budget så har man tagit bort alla integrationsinsatser.
Christopher Larsson (SD) svarar.
------Ledamot Sofia Bothorp (MP) ställer en fråga till drift- och
servicenämndens ordförande Peter Johansson (S) om målet med 25
% ekologiskt kommer att uppnås.
Peter Johansson (S) svarar.
______
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Berörd nämnd/styrelser
Akten

19

KS.2015.5.102

§8
Avsägelser av kommunala uppdrag
Anna Månsson (M) har i en skrivelse daterad 12 januari 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Oskar Kask Ogenblad (MP) har i en skrivelse daterad 2 januari 2015
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten
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KS.2015.5.102

§9
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Blekinge museum stiftelsen
Vice ordförande Börje Dovstad (FP)
Ledamot Camilla Brunsberg (M) yrkar att Karl-Gösta Svenson (M)
väljs som vice ordförande.
Ordförande ställer proposition om kommunfullmäktige väljer Börje
Dovstad (FP) eller Karl-Gösta Svenson (M) som vice ordförande
Blekinge museum stiftelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt valberedningens förslag att välja Börje Dovstad (FP)
som vice ordförande.
Omröstning
Omröstning begärs om vice ordförande i Blekinge museum stiftelsen
och sluten omröstning genomförs.
Som rösträknare väljs Elina Gustafsson (S) och Emma Stjernlöf (M).
Efter slutlig sammanräkning föreligger 75 avgivna röster, varvid Börje
Dovstad (FP) erhåller 37 röster och Karl-Gösta Svenson (M) 38
röster.
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Karl-Gösta Svenson (M) som vice ordförande Blekinge
museum stiftelsen.
--Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
väljer fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ersättare Tommy Olsson (KD)
Kommunsamverkan Cura
Ledamot Anders Ovander (M)
Ersättare Charlotta Sahlin (M)

Forts
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§ 9 forts
Kommunala val
Region Blekinge, Regionstyrelsen
Ledamot Christopher Larsson (SD)
Gode män, Tätortsförhållanden (6)
God man Berit Pagels (C)
Birger Wernersson (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Vakant (M)
Arne Söderbom (FP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Halléns stiftelse, Folke och Elsie (5+2)
Ordförande utses av stiftelsen
Ledamöter Katarina Johansson (C )
Liten Löfgren (S)
Katarina Möller (S)
Mats Mårtensson (M)
Mats Svendsby (FP)
Ersättare Birger Wernersson (S)
Vakant (M)

Hultqvist stipendiefond, Ebba (4)
Ledamöter Anna-Karin Svensson (C )
Ronny Svedekling (S)
Rolf Hallberg (M)
Vakant (M)
Jeanssons donationsfond, John (6+4)
Ordförande Ingegerd Holm (S)
Vice ordf Ulla Thurbin (M)
Ledamöter Monica Karlsson (S)
Asta Karlsson (C )
Ulf Danielsson (M)
Robin Kullberg (FP)
Ersättare Kerstin Johannesson (S)
Laila Karlsson (S)
Christina Birge (MP)
Vakant (M)
Karlskrona Fryshus AB (2)
Ledamot Lottie Dahl Ryde
Ersättare Bengt Nilsson
KBP Logent Terminal AB (1)
Tjänsteman Lottie Dahl Ryde
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§ 9 forts
Kommunala val
Koloniträdgårdar upa Karlskrona (Gullberna) (1)
Ledamot Jan-Olof Andersson (MP)
Ombud Blekinge Health Arena (1)
Ombud
Jonas Sandström (S)
Revisor Björkholmsstugor, stiftelsen (1+1)
Revisor
Camilla Mikler
Revisorers Mikael Helgesson
Revisor Samordningsförbundet (Finsam) (2)
Revisor
Pål Wetterling (M)
Revisorersättare Lesley Appelgren (S)
Rubens donationsfond, familjen (1)
Morgan Mattsson (S)
Kommunalförbundet Sydarkivera
Ledamot
Börje Dovstad (FP)
Ersättare
Vakant (M)
Thunells stiftelse, Martin (6+6)
Ordförande Lena Persson (C)
Ledamöter Monica Karlsson (S)
Bengt Karlsson (S)
Ulla Thurbin (M)
Gun-Britt Danielsson (FP)
Vakant (M)
Ersättare Ingegerd Holm (S)
Laila Karlsson (S)
Gunilla Eriksson (M)
Inga-Britt Pettersson (C)
Ulf Hellgren (MP)
Vakant (M)
Valberedningens vice ordförande Lars-Göran Forss (M) informerar
om att dagens val ersätter tidigare val för Sydarkivera AB och
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge eftersom de
personerna ej var valbara.
____
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KS.2014.634.007
KS.2014.635.007
KS.2014.76.041
KS.2014.77.041
KS.2014.77.041
KS.SEF.2014.87.103
§ 10
Anmälningsärende.
a) Revisonen, granskning av controllerfunktionen.
b) Revisonen, granskning av ledarskap och kommunikation.
c) Protokollsutdrag Handikappnämnden 141209, § 70,
handikappnämndens budgetuppföljning per den 31 oktober 2014.
d) Protokollsutdrag Socialnämnden 141117, § 144 budgetuppföljning
oktober 2014 samt personalnyckeltal 131201- 140930.
e) Protokollsutdrag Socialnämnden 141215, § 161 budgetuppföljning
per den 30 november 2014.
f) Sveriges kommuner och Landsting, god redovisningssed i
kommunal verksamhet 2014.
_____
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Akterna
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KS.2014.640.009
KS.2014.645.754
KS.2014.647.843
KS.2014.648.209
KS.2014.659.209
KS.2014.664.514
KS.2014.673.849
KS.2014.674.879
KS.2015.7.312
KS.2015.16.317
KS.2015.29.315
KS.2015.28.840
KS.2015.31.879
KS.2015.34.531
KS.2015.42.820
KS.2015.43.311
KS.2015.46.840
KS.2015.48.106
KS.2015.49.310
KS.2015.51.312
KS.2015.56.212
KS.2015.82.003
§ 11
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att redovisa hur inskickade medborgarförslag
har handlagts, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna lokala
föreskrifter, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ställa in nyårsfyrverkeriet på Stumholmen,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att byta namnet Pottholmen till Portholmen, av
Peter Altini.
Medborgarförslag om att bibehålla namnet Pottholmen, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att utlysa en tävling om att ta fram ”Klasse &
Klaura”- staty att placera vid 2Tårarnas allé Kungsbron, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att skrota det nuvarande parkeringssystemet
och istället införa P-skiva och till turister och tillfälliga besökare införa
ett välkomnande besökspaket, av Roland Thörnqvist. Forts
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§ 11 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om uppförande av en Sol-Liga-barometer vid
Fisken och Solgatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att uppföra en skulpturpark på Stumholmen, av
Annika Karlsson och Kurt Karlsson.
Medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och
cykelvägssystemet i centrum, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ta beslut att inte ordna någon slags
belysning på Stakholmen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan, korsningen
Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby, av Benny Sigvardsson.
Medborgarförslag om att mer frekvent visa flygfilm om vår vackra
skärgårdsstad, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra en oberoende utredning om hur
försäljningen av Chapmans sommarbostad Skärva gick till, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att förbättra och underlätta transporterna med
kollektivtrafik och cykeltrafik, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att flytta verksamheterna i Östersjöhallen
respektive idrottshallen till det s.k Arenaområdet i Rosenholm, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om Österleden till och från industriområdet Verkö,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att genomföra riktade kampanjer till
kommunens samtliga vänorter om att marknadsföra kommunen, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ta initiativet till att bli värd för Carls-CroonaRoyal Navy Band Tattoo, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om en hundrastgård på grönområdet nedanför
Ekliden, av Cate Ekman.
Medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer i kommunen, av
Roland Thörnqvist.
Forts
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§ 11 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att i samband med översyn av översiktsplanen
beakta den förväntade höjda vattennivån, av Roland Thörnqvist.
Motion om undantag för service- och signalhund på motsvarande sätt
som för ledarhund, av Göran Eklund (SD) och Christopher Larsson
(SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
______
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Drift- och servicenämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2014.614.260

§ 12
Förvärv av mark i Vång, Johannishus
Tekniska nämnden (fr.o.m. 2015-01-01 Drift- och servicenämnden)
har begärt, 2014-11-24 § 113, att kommunstyrelsen ska godkänna
upprättat köpeavtal mellan Karlskrona kommun och Johannishus
Fideikommis AB, för en köpesumma på 1 200 000 kronor och att
köpet finansieras av klumpanslaget i VA-budgeten för år 2014.
Karlskrona kommun har i många år fört förhandlingar med
Johannishus Fideikommiss AB för att köpa mark avstyckad från
Johannishus 1:2 i Vång där infiltrationsdammar och servicebyggnad
m.m. för 30 mnkr är byggda.
Det mesta av området är inhägnat för att inte obehöriga skall
komma åt infiltrationsdammar och övriga anläggningar.
Undertecknat köpeavtal av säljaren, med en köpeskilling på 1 200
000 kr, finansieras av klumpanslaget i 2014 års VA-budget.
Köpeavtalet är framtaget av mark- och exploateringsenheten på
kommunledningsförvaltningen.
Drift- och servicenämnden anser att det är mycket viktigt att
Karlskrona kommun äger fastigheten
där anläggningar för Karlskrona kommuns vattenförsörjning ligger.
Kommunledningsförvaltningens beredning
I budget för år 2014 finns 1,2 mnkr avsatta i vaverksamheten för
inköp av fastighet hänförlig till investeringen i Johannishusåsen.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att kvarvarande medel i
2014 års investeringsram används. Överföring av kvarvarande
investeringsmedel mellan åren behandlas vanligen som ett särskilt
ärende av kommunfullmäktige i samband med att årsredovisningen
behandlas. Kommunledningsförvaltningen förslår dock att ett
undantag görs i detta ärende då det bedöms vara angeläget att de av
kommunfullmäktige avsatta medlen för inköp av ovan nämnda
fastigheter tas i anspråk så att önskvärda och budgeterade effekter
uppnås utan dröjsmål.
Forts
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§ 12 forts
Förvärv av mark i Vång, Johannishus
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat vid sammanträdet
den 8 januari 2015, § 6,
1. att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende den
avgiftsfinansierade vaverksamheten för år 2014 till den
avgiftsfinansierade va-verksamheten år 2015 - bevilja drift- och
servicenämnden investeringstillstånd om 1 200 000 kronor för inköp
av ett område av fastigheten Johannishus 1:2 i Ronneby kommun
samt
2 att godkänna det upprättade köpeavtalet mellan Karlskrona
kommun och Johannishus Fideikommis AB avseende område av
fastigheten Johannishus 1:2 i Ronneby kommun.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
6, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende den
avgiftsfinansierade va-verksamheten för år 2014 om 1 200 000
kronor till drift- och servicenämndens avgiftsfinanierade vaverksamhet år 2015
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift- och servicenämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2014.615.252

§ 13
Inköp av Hillerslätt 1:6 med flera i Johannishusåsen.
Tekniska nämnden (fr.o.m. 2015-01-01 Drift- och servicenämnden)
har begärt, 2014-11-24 § 114, att kommunfullmäktige ska godkänna
upprättat köpeavtal mellan Karlskrona kommun och nuvarande
ägarna av fastigheten Ronneby Hillerslätt 1:6 och Ronneby Hillerslätt
1:3 och 1:5 och att kommunfullmäktige samtidigt anslår 4,3 mnkr för
att genomföra köpet.
Upprättandet av bestämmelser för vattenskyddsområdet
Johannishusåsen håller på att slutföras. Konsekvenserna av dessa
blir att åkermarken på ovan nämnda fastigheter kommer att omfattas
av stora begränsningar ur jordbrukssynpunkt då det finns risk att
grundvattnet påverkas negativt av bekämpningsmedel och gödsel.
Fastigheterna kommer då inte att kunna drivas rationellt med normal
avkastning vilket innebär ersättningskrav mot kommunen. I köpet
ingår även bostadshuset. Från det datum då lantmäteriförrättningen
vunnit laga kraft och tolv månader framåt har säljarna rätt att bo kvar
i bostadshuset samt nyttja tillhörande förrådsbyggnader. Säljarna
svarar under denna tid för de utgifter som hänförs till boendet.
Hyresförhållandet regleras i ett separat hyresavtal. Bostadshuset ska
styckas av från fastigheten och avyttras då säljarna har flyttat.
Området som föreslås överlåtas till kommunen utgör en strategisk
del i Karlskrona kommuns vattenförsörjning och krävs för att
säkerställa kommunens framtida dricksvattenproduktion.
Köpeavtalet är framtaget av mark- och exploateringsenheten på
kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens beredning
I budget för år 2014 finns 4,3 mnkr avsatta i fastighetsverksamheten
för inköp av fastighet hänförlig till investeringen i Johannishusåsen.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att kvarvarande medel i
2014 års investeringsram används och att kvarvarande medel
samtidigt överförs till den avgiftsfinansierade va-verksamheten.
Överföring av kvarvarande investeringsmedel mellan åren behandlas
vanligen som ett särskilt ärende av kommunfullmäktige i samband
med att årsredovisningen behandlas.
Forts
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§ 13 forts
Inköp av Hillerslätt 1:6 med flera i Johannishusåsen.
Kommunlednings-förvaltningen förslår dock att ett undantag görs i
detta ärende då det bedöms vara angeläget att de av
kommunfullmäktige avsatta medlen för inköp av ovan nämnda
fastigheter tas i anspråk så att önskvärda och budgeterade effekter
uppnås utan dröjsmål.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat vid sammanträdet
den 8 januari 2015, § 7,
1. att ärendet ska kompletteras med arealuppgift inför beslut i
kommunfullmäktige,
2.att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att överföra
del av kvarvarande investeringsmedel avseende
fastighetsverksamhet för år 2014 till den avgiftsfinansierade vaverksamheten år 2015 - bevilja drift- och servicenämnden
investeringstillstånd för inköp av fastigheterna Ronneby Hillerslätt 1:6
samt delar av fastigheterna Ronneby Hillerslätt 1:3 och 1:5 upp till
4 300 000 kronor samt
3.att godkänna det upprättade köpeavtalet mellan Karlskrona
kommun och nuvarande ägarna av fastigheterna Ronneby Hillerslätt
1:6 samt Ronneby Hillerslätt 1:3 och 1:5
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
7, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende
fastighetsverksamhet för år 2014 om 4 300 000 kronor till drift- och
servicenämndens avgiftsfinansierade va-verksamhet år 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Ekonomienheten
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KS.2011.352.107

§ 14
Ändring av ägardirektiven för Affärsverken Karlskrona AB
avseende skärgårdstrafik.
Sedan 2011 kör Affärsverken skärgårdstrafik under maj och
september i syfte att förlänga turistsäsongen och därmed få
besöksnäringen att växa i Karlskrona.
Ägardirektivet idag innebär ett resultatkrav som är nollresultat för
åren 2011 tom 2014. Anledningen är att antal resande inte är så stort
så att de utökade turerna är ekonomiskt lönsamma. Affärsverken har
ett resultatkrav enligt ägardirektiven på 5 % på bolagets totala
omsättning. Förslaget är att undantaget från resultatkravet förlängs
och att resultatkravet för affärsområdet istället blir nollresultat för
åren 2015 tom 2017. 2017 kommer ett nytt avtal för skärgårdstrafik
att upphandlas. Förlängningen av säsongerna medför inga extra
investeringar hos Affärsverken.
Avtalet med Blekingetrafiken ger möjlighet till den föreslagna utökade
trafiken och att Affärsverken utför den i egen regi. Ett tilläggsavtal
mellan Blekingetrafiken och Affärsverken behöver tas fram.
Utformningen av den utökade skärgårdstrafiken ska tas fram i
samråd med turistbyrån. Marknadsföring av den utökade
skärgårdstrafiken ansvarar Affärsverken för tillsammans med
turistbyrån och Blekingetrafiken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
9, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förlänga undantaget från resultatkravet för skärgårdstrafiken i
Affärsverken AB för åren 2015 tom 2017 samt
2. att överlämna ägardirektivet på extra stämma i Affärsverken
Karlskrona AB efter Kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
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KS.2014.542.043

§ 15
Investering i inventarier till Jämjö Kunskapscentrum.
I tidigare budget och investeringsplan har under åren 2016 och 2017
medel funnits upptagna för en ombyggnad av nuvarande
Jändelskolan i Jämjö till nya Jämjö Kunskapscenter (JKC) enligt
samma modell som gällde för Lyckeby Kunskapscenter (LKC).
Med hänvisning till denna inriktning har barn- och ungdomsnämnden
vid sitt oktobersammanträde beslutat att göra en framställan via
tekniska nämnden om ett projekterings- och investeringstillstånd för
denna planerade om- och tillbyggnad. Samtidigt har nämnden fattat
beslut om att direkt hos kommunfullmäktige begära även extra
investeringsmedel om 1,3 mnkr för inköp av nödvändiga lösa
inventarier i anslutning till denna byggnation. Medel för detta ingår
nämligen inte i tidigare angivna investeringsramar för projektet.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
I den politiska majoritetens förslag till investeringsbudget- och plan
för åren 2015-2019 har dock projektet Jämjö Kunskapscenter (JKC)
nedprioriterats och senarelagts till efter den nu aktuella
planeringsperioden. Det blir därför i nuläget inte aktuellt att behöva
anslå extra medel till tillkommande inventariebehov utan denna fråga
får återkomma och prövas vid senare planeringsomgångar när hela
projektet aktualiseras och ska prövas på nytt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
10, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att i nuläget avslå förutvarande barn- och ungdomsnämndens
framställan om 1,3 miljoner kronor i utökad investeringsram för
inventarieanskaffning till planerade Jämjö Kunskapscenter (JKC),
samt
2. att samtidigt anmoda kunskapsnämnden att bevaka och
återkomma kring detta behov inför framtida planeringsomgångar och
budgetberedningar.
Forts
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§ 15 forts
Investering i inventarier till Jämjö Kunskapscentrum.
Sofia Bothorp (MP), Patrik Hansson (S), Emma Stjernlöf (M), JanOlof Petersson (FP), Camilla Brunsberg (M) och Lars-Göran Forss
(M) yttrar sig.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2014.436.109

§ 16
Handlingsplan mot korruption.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-28, § 29, i samband med
fastställande av internbudget och verksamhetsplan 2014 för
kommunledningsförvaltningen, att ge förvaltningen i uppdrag att
utarbeta en handlingsplan för att motverka korruption.
I KommunKompassens analys av Karlskrona kommun 2014
framhålls att kommunen saknar en tydlig strategi för att motverka
korruption samt att kommunen inte har någon whistleblowerfunktion.
Befintliga styrdokument med koppling till området
Kommunen har idag en Policy för representation och gåvor som
även innehåller ett kortfattat avsnitt om mutor. Dokumentet
fastställdes av fullmäktige 2005. Sedan dess,1 juli 2012, har
ändringar i mutbrottslagstiftningen trätt i kraft. Reglerna om tagande
och givande av muta finns nu samlade i 10 kap brottsbalken.
Vidare har kommunen Riktlinjer för bisyssla, fastställda av
kommunstyrelsen 2006.
Kommunen har 2013 fastställt en upphandlingspolicy med riktlinjer.
Sedan 2011finns en policy med riktlinjer till vägledning vad gäller
sponsring.
En arbetsgrupp som representerar olika kompetenser och
verksamheter har arbetat fram förslaget till handlingsplan mot
korruption.
I arbetsgruppen har deltagit kommunjurist, utredare analytiker,
säkerhetsansvarig (analys och tillväxt,
(kommunledningsförvaltningen), personalspecialist (HR),
upphandlare (upphandlingsavdelningen), ekonom
(redovisningsenheten), controller (tekniska förvaltningen)
samt VD Affärsverken (bolagen)
Arbetsgruppens förslag har föredragits för kommunövergripande
samverkansgruppen som referensgrupp och kommunens
ledningsgrupp som styrgrupp.
Intern remiss
Förslaget har översänts på intern remiss till kommunens nämnder
och bolag i den samlade verksamheten samt till kommunrevisionen.
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§ 16 forts
Handlingsplan mot korruption.
Förslaget har också lämnats för synpunkter till kommunövergripande
samverkansgruppen.
Förslaget till handlingsplan mot korruption
1) En översyn av styrdokument på området
En översyn har gjorts av styrdokument med koppling till området.
Förslag till nya styrdokument lämnas enligt följande:
Policy mot mutor och andra oegentligheter
Riktlinjer mot mutor
Riktlinjer för bisysslor (blankett för anmälan, bedömning och beslut
av bisyssla)
Riktlinjer för representation, avtackningar och gåvor
Förslaget innebär således ett särskilt regelverk mot mutor och andra
oegentligheter. Förslaget har anpassats till den reformerade
mutbrottslagstiftningen. En policy tydliggör kommunens
förhållningssätt avseende mutor och andra oegentligheter; en
nolltolerans mot korruption.
Riktlinjerna mot mutor redogör för lagstiftningen och ger genom ett
antal exempel och frågor man som medarbetare och förtroendevald
kan ställa sig vägledning kring vad som kan utgöra en
”otillbörlig förmån” enligt lagen.
Förslaget till riktlinjer för bisysslor tydliggör varför och när kommunen
i undantagsfall kan behöva förbjuda en medarbetares bisyssla.
Förslaget innehåller en checklista för bedömning av
Förtroendeskadliga bisysslor. Även det befintliga styrdokumentet för
representation och gåvor har setts över men i grunden innebär
förslaget samma regler som idag gäller för kommunens samlade
verksamhet enligt fullmäktigebeslut 2005.
Policy och riktlinjer avseende upphandling respektive sponsring har
relativt nyligen fastställts.
Arbetsgruppen har bedömt att dessa styrdokument ger bra
vägledning på respektive område och att det inte finns anledning att i
nuläget revidera dem.
2) Utbildning och förankring
Alla medarbetare ska känna till gällande regler.
En kommunikationsplan ska tas fram med hjälp av
kommunikationsavdelningen.
Reglerna kan göras kända på olika sätt, t ex:
- Introduktion av nyanställda
I introduktionsprogrammet för nya medarbetare ingår som en
introduktionspunkt Etik och bisyssla.
Forts
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§ 16 forts
Handlingsplan mot korruption.
- Arbetsplatsträffar (APT)
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en E-utbildning
kring korruption som kan utgöra ett diskussionsunderlag på APT
- Certifieringsutbildning för medarbetare med beställningsrätt
Endast de medarbetare som genomgått utbildningen har rätt att
beställa för Karlskrona kommuns räkning. Utbildningen innehåller ett
avsnitt om mutor.
3) Rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäckts
Misstänker medarbetare att någon inom kommunen eller
kommunens bolag är utsatt för eller har tackat ja till muta ska denne
anmäla detta till sin närmaste chef eller, i andra hand, dennes chef
och ytterst förvaltningschef respektive VD.
När de normala interna kanalerna av någon anledning inte är möjliga
att använda ska det vara tydligt vart man som medarbetare kan
vända sig. Det föreslås därför att medarbetare och förtroendevalda i
en sådan situation kan anmäla allvarliga oegentligheter till en särskild
mottagningsfunktion på kommunledningsförvaltningen.
Funktionen ska således endast ta emot sådana anmälningar rörande
allvarliga oegentligheter (brott i tjänsten som t ex mutbrott och annan
ekonomisk brottslighet) i mycket speciella fall där de normala
rapporteringsrutinerna inte är möjliga att använda.
Funktionen ska vara en kanal in i sista hand. Det bör också betonas
att mottagningsfunktionen inte är någon utredningsfunktion, ett
eventuellt brott ska utredas av polis, men funktionen kan behöva ta
ställning till om en polisanmälan ska göras från kommunens sida.
4) Förstärka den interna kontrollen med sikte på att minska
oegentligheter.
Det föreslås att nämnder och styrelser får i uppdrag att i sin interna
kontroll utifrån en risk- och väsentlighetsanalys beakta risker för
korruption. Analysen ska omfatta risker för oegentligheter så som
korruption (muta och intressekonflikter) och missbruk av tillgångar.
Ett exempel på internkontrollåtgärd, som prövats av AB
Karlskronahem, är att utvidga revisorernas uppdrag till att
stickprovsmässigt verifiera att åtgärder och insatser verksamheten
betalat för också utförs fullt ut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
11, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa handlingsplan mot korruption,

Forts
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§ 16 forts
Handlingsplan mot korruption.
2. att fastställa Policy mot mutor och andra oegentligheter, Riktlinjer
mot mutor, Riktlinjer för bisysslor samt Riktlinjer för representation,
avtackningar och gåvor,
3. att samtidigt upphäva Policy för representation och gåvor, antagen
av kommunfullmäktige 27 oktober 2005 samt Riktlinjer för bisyssla
antagna av kommunstyrelsen den 7 november 2006, § 207, samt
4.att nämnder och styrelser får i uppdrag att i sin interna kontroll
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys beakta risker för korruption.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.12.103

§ 17
Förslag till varumärkesplattform för platsen Karlskrona.
Kommunfullmäktige har i sin budget för 2014 som mål att ”utveckla
staden i vattnet” och att ”ha nöjda kommuninvånare som anser att
Karlskrona kommun är en bra plats att leva och bo i”.
Som en fortsättning på arbetet med Vision Karlskrona 2030 fick
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
varumärkesplattform för platsen Karlskrona. Kommunstyrelsen
avsatte pengar för arbetet i projektbudgeten och
kommunikationschefen fick uppdraget att tillsammans med externa
intressenter ta fram förslag till en varumärkesplattform.
Syftet med varumärkesplattformen är att skapa en gemensam grund
för kommunikation och marknadsföring som kommun, näringsliv,
organisationer och föreningar kan använda sig av tillsammans eller
var och en för sig. Med många ambassadörer, som säger samma
sak på liknade sätt, blir varumärket Karlskrona starkt och tydligt.
Genom upphandling engagerades Identx, en kommunikationsbyrå
som specialiserat sig på varumärkesarbete, för idé och
genomförande. Arbetet startade i juni och omfattar bland annat
attitydundersökning med 500 svenskar, workshoppar med cirka 100
deltagare, webbkampanj och möte med referensgrupp. En
presskonferens gav uppmärksamhet i lokalmedia och artiklar har
också publicerats i kommunens hushållstidning och personaltidning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
12, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta varumärkesplattformen för platsen Karlskrona,
2. att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta om det fortsatta arbetet
med platsvarumärket, samt
3. att finansiera arbetet inom ramen för kommunstyrelsens
projektbudget.
Jan-Olof Petersson (FP), Sofia Bothorp (MP), Camilla Brunsberg (M),
Emma Swahn-Nilsson (M) och Patrik Hansson (S) yttrar sg.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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KS.2014.621.106

§ 18
Framtidsprogram för det goda åldrandet Karlskrona.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 18 november 2014 § 103
beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta Framtidsprogram för det goda åldrandet Karlskrona.
För att peka ut riktningen för framtidens äldreomsorg inom
Karlskrona kommun har äldrenämnden tillsammans med
pensionärsorganisationer, andra idéburna organisationer samt
tjänstemän inom förvaltningen, arbetat fram framtidsprogrammet för
det goda åldrandet i Karlskrona. Kommunens övriga förvaltningar har
medverkat i framtagandet av programmet genom en seminariedag.
Framtidsprogrammet ska visa vägen för hur Karlskrona kommun
skapar de bästa möjliga förutsättningarna för äldre personer att leva
ett bra liv även vid stigande ålder.
Programmet är ingen detaljerad karta, utan ett program som visar på
nya förväntningar som kan komma att ställas och vilka möjligheter
som finns på vägen dit.
Äldrenämnden har för egen del reviderat framtidsprogrammet från
den 28 augusti 2008. Det tidigare framtidsprogrammet var mer
inriktat på den verksamhet som äldrenämnden ansvarar för.
Äldrenämndens framtidsprogram kommer att beslutas i
äldrenämnden efter att Kommunfullmäktige antagit ”Framtidsprogram
för det goda åldrandet i Karlskrona”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
13, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona.
Jan-Åke Nordin (M), Eva-Lotta Altvall (S), Christopher Larsson (SD)
och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Cura Individutveckling
KS.2014.581.701
Ronneby Kommun
Karlshamns kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun
Ekonomienheten
Akten
§ 19
Återbetalning från Kommunsamverkan Cura individutveckling.
Ledningen för Cura Individutveckling har tillskrivit de fem
medlemskommunerna med en förfrågan om inställningen till en
ytterligare återbetalning av i förbundet ansamlat eget kapital och
storleken på och modellen för en eventuell sådan återbetalning.
Cura gjorde en likartad utbetalning till medlemskommunerna år 2010,
då det egna kapitalet också vuxit sig för stort. För att undvika en ny
motsvarande kapitalansamling beslöts vid detta tillfälle att förbundet i
fortsättningen redan under löpande verksamhetsår skulle retroaktivt
återbetala tidigare under resp. år inbetalda för höga (vård)avgifter.
Det nu ansamlade kapitalet förklaras i stället utav för höga
vårdavgifter från kommuner utanför länet, som köpt olika tjänster av
förbundet. Även detta överskottskapital bör enligt ledningens mening
återbetalas till de fem medlemskommunerna. Detta belopp uppgår då
till 15 miljoner kronor. Återbetalningen vill förbundet sedan fördela
mellan de fem kommunerna utifrån i hur stor utsträckning respektive
kommun utnyttjat förbundets olika tjänster under de senaste fem
åren. För Karlskronas del innebär denna princip en andel om 15 %,
vilket motsvarar 2 250 000 kronor i återbetalning (under år 2015).
Kommunledningsförvaltningen delar Curas lednings bedömning att
en ny återbetalning av det ansamlade kapitalet nu bör göras, så att
det egna kapitalet återställs till en mer normal nivå enligt tidigare
inriktningsbeslut. Förvaltningen har heller inget att erinra mot vare sig
återbetalningens storlek eller den föreslagna fördelningsmodellen.
Denna modell är för övrigt densamma som tillämpats vid tidigare
tillfälle. Kommunens handikappförvaltning och socialförvaltning
tillstyrker både Curas förslag till och konstruktion av återbetalning av
denna del av förbundets egna kapital.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
14, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förslag om
dels ny återbetalning av del av förbundets egna kapital, dels
storleken på och modellen för denna återbetalning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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KS.2012.383.225

§ 20
Ansökan om investeringstillstånd för energiinvesteringar.
Tekniska nämnden (fr.o.m. 2015-01-01 Drift- och servicenämnden)
har begärt, 2014-10-28 § 103, att kommunstyrelsen ska besluta om
att meddela investeringstillstånd för 1 710 000 kronor avseende
energieffektiviseringar samt att investeringsutgiften täcks genom
ianspråktagande av 1 159 300 kronor ur 2014 års och 550 700
kronor ur 2015 års investeringsram för fastighetsverksamheten.
En utredning (nedan kallad fastighetsutredningen) av hur
fastighetsförvaltningen skulle kunna effektivisera och spara upp till 10
% av förvaltningskostnaderna (exklusive kapitalkostnader,
underhållskostnader och externa hyreskostnader) redovisades för
kommunstyrelsen i april 2012. Huvuddelen av besparingarna kom
från investeringar i energibesparande åtgärder. För att möjliggöra de
önskade besparingarna inom energiområdet beslutade
kommunfullmäktige i juni 2012 om utökade investeringsramar,
specifikt för energieffektiviseringar, om totalt 56 mnkr.
Kommunledningsförvaltningens beredning
I budget för år 2015 finns 4 mnkr avsatta i energibesparande
åtgärder hänförliga till utfasning av olja medan investeringsramar
hänförliga till fastighetsutredningen saknas. Med anledning av detta
kan medel ur 2015 års investeringsram inte avropas.
Fullmäktige har dessutom i budget 2015 och planer för 2016-2017
beslutat att reducera investeringsramarna för energibesparande
åtgärder med totalt 9 mnkr. I planen finns numera investeringsmedel
om totalt 10 mnkr avsatta fördelat på 5 mnkr vartdera år 2016 och år
2017. Kommunfullmäktige fattade samtidigt beslut om att tillföra driftoch servicenämnden 800 000 kronor årligen, vilket beräknas
motsvara den årligen tillkommande kostnaden för nämnden med
anledning av minskade investeringsramar och därmed uteblivna
energibesparingar.
Kommunledningsförvaltningen tillstyrker att kvarvarande medel i
2014 års investeringsram används och ger drift-och servicenämnden
i uppdrag att prioritera bland de specificerade investeringsprojekten
så att dels utgiften totalt begränsas till maximalt 1 159 300 kronor,
dels ger bästa möjliga effekt i den kommunala resultaträkningen och
på vår gemensamma miljö.
Forts

29 januari 2015

42

§ 20 forts
Ansökan om investeringstillstånd för energiinvesteringar.
Överföring av kvarvarande investeringsmedel mellan åren behandlas
vanligen som ett särskilt ärende av kommunfullmäktige i samband
med att årsredovisningen behandlas.
Kommunledningsförvaltningen förslår dock att ett undantag görs i
detta ärende då det bedöms vara angeläget att de av
kommunfullmäktige avsatta medlen för energieffektiviseringar tas i
anspråk så att önskvärda och budgeterade effekter uppnås utan
dröjsmål.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om investeringstillstånd för
35 840 700 kronor avseende energieffektiviseringar och som ovan
nämnts återstår 1 159 300 kronor av 2014 års investeringsram. Med
ovan nämnda investeringar skulle således sammanlagt 37 mnkr ha
investerats i olika energieffektiviseringsåtgärder.
Kommunledningsförvaltningen anser det angeläget att drift- och
servicenämnden i 2015 års budgetberedning redovisar effekterna av
de investeringar som tidigare har beviljats nämnden för detta
ändamål, men att nämnden också redovisar kvarvarande möjliga
investeringsobjekt som underlag för arbetet med investeringsplanen
för åren 2016-2020.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat vid sammanträdet
den 8 januari 2015, § 15,
1. att - under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att
överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende
fastighetsverksamhet för år 2014 till år 2015 - bevilja drift- och
servicenämnden investeringstillstånd för energieffektiviseringar upp
till 1 159 300 kronor samt;
2. att drift- och servicenämnden i 2015 års budgetberedning
redovisar såväl effekterna av de beslut som blev följden av 2012 års
fastighetsutredning som möjliga återstående investeringsobjekt i
energibesparande syfte.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
15, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende
fastighetsverksamhet för år 2014 om 1 159 300 kronor till drift- och
servicenämndens fastighetsverksamhet år 2015.
Forts
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§ 20 forts
Ansökan om investeringstillstånd för energiinvesteringar.
Yrkande
Magnus Larsson (C) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att uppdra åt kommunstyrelsen att
återkomma med förslag på ombudgeteringar för att kunna fullfölja de
lönsamma energiinvesteringarna från femklöverns budget.
Sofia Bothorp (MP), Christopher Larsson (SD), Tommy Olsson (KD)
yrkar bifall på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå
tilläggsyrkandet röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 36 ja-röster och 37 nej-röster, 2
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 4.
Kommunfullmäktige beslutar
att överföra del av kvarvarande investeringsmedel avseende
fastighetsverksamhet för år 2014 om 1 159 300 kronor till drift- och
servicenämndens fastighetsverksamhet år 2015.
____
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KS.2014.541.290

§ 21
Hyresavtal för ny förskola i kvarteret Lindblad på Trossö.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 28 maj 2014 § 36 att söka
inrätta en ny förskola på Trossö för att möta det stora behovet av
ytterligare förskoleplatser i de centrala delarna av kommunen.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har sedan på BUN:s
uppdrag tagit fram ett förslag till etablering av en ny förskola med sju
avdelningar i förhyrda lokaler i kvarteret Lindblad (Ericssons f.d.
kontorslokaler) på Trossö. Tre av avdelningarna är då tänkta att
ersätta idag befintliga avdelningar på Trossö/Saltö, medan
resterande fyra avdelningar kommer att bli ett nytillskott. Efter vissa
ombyggnationer och komplettering med utemiljö etc. (görs av
hyresvärden) beräknas lokalerna kunna tas i bruk till sommaren
2015.
BUN:s framställan enligt ovan har sedan hänskjutits till den nyligen
avslutade budgetberedningen för ställningstagande. Som resultat av
detta har särskilda medel för såväl inventarieinköp till de nya
lokalerna som årlig drift av verksamheten upptagits i den politiska
majoritetens förslag till Budget/Plan för de kommande åren 2015 –
2017.
Hyresavtalet för dessa nya lokaler är tänkt att skrivas på tio år med
möjlighet till förlängning med ytterligare fem år. Den årliga
hyreskostnaden för förskolan beräknas samtidigt uppgå till knappt
2,5 miljoner, vilket då enligt gällande regler (= över 2 miljoner kronor)
kräver ett särskilt beslut av kommunfullmäktige. Tekniska nämnden
(från 2015: Drift- och servicenämnden) behöver därför
kommunfullmäktiges godkännande av det upprättade hyresavtalet
med den nu aktuella hyresvärden/fastighetsägaren.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Eftersom detta projekt är upptaget och dessutom finansierat (genom
en utökning av BUN:s/Kunskapsnämndens budgetramar) i
majoritetens förslag till budget/plan för de kommande tre åren, har
kommunledningsförvaltningen inga invändningar mot villkoren i det
upprättade hyresavtalet.
Forts
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§ 21 forts
Hyresavtal för ny förskola i kvarteret Lindblad på Trossö.
Förvaltningen ser i stället detta som en bra lösning på den alltid
svåra problematiken att hitta bra och lämpliga lokaler på Trossö för
förskoleverksamhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
16, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt drift- och servicenämnden att teckna ett som längst
10-årigt hyresavtal med Kungsleden Golvet AB gällande nya
förskolelokaler i kvarteret Lindblad,
2. att den årliga externa hyreskostnaden får uppgå till maximalt
2 485 000 kronor motsvarande en kostnad per kvadratmeter om
1 507 kronor (inkl. kostnader för värme, va och fastighetsskatt), samt
3. att detta hyreskontrakt ska undertecknas omgående med
hänvisning till att de tillkommande hyreskostnaderna redan är
finansierade inom kunskapsnämndens från år 2015 utökade
budgetramar.
Jan-Olof Petersson (FP) och Roland Andreasson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
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Drift- och servicenämnden
Akten

46

KS.2013.98.828

§ 22
Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående
aktivitetsplats för äldre.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 14 februari
2013, § 19, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att undersöka
möjligheten att anlägga en aktivitetsplats för äldre i anslutning till den
nya lekplatsen i Hoglands park.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 november 2014
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att tekniska
förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning härav framföra följande:
Den nya lekplatsen som planeras att byggas i Hoglands park är
projekterad utifrån barns behov och perspektiv. I det projekterade
förslaget finns det ingen plats i den sydöstra delen av Hoglandspark
för att lägga in en aktivitetsplats för äldre.
I kommunfullmäktiges beslut i budget för 2013 under Attraktiva
Karlskrona och prioriteringar har följande fastslagits: Under
planperioden ska aktivitetsytor för yngre prioriteras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 8 januari 2015, §
19, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
Yrkanden
Christopher Larsson (SD) yrkar återremiss till drift- och
servicenämnden för att utreda en alternativ placering.
Peter Johansson (S) och Jan-Åke Nordin (M) yttrar sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på Christopher Larssons
återremissyrkande
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Christopher Larssons
återremissyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen
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§ 22 forts
Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående
aktivitetsplats för äldre.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Christopher
Larssons återremissyrkande röstar ja och den som vill att ärendet
ska avgöras i dag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 12 ja-röster och 55 nej-röster, 6 avstår, 2
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
ska avgöras i dag. Voteringsprotokoll 5.
kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
____

12 februari 2015

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 12
februari 2015
§ 23 Svar på medborgarförslag om att anlägga en bikepark i Karlskrona.
§ 24 Svar på medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö.
§ 25 Medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i Jämjöområdet.
§ 26 Medborgarförslag vinterförvaring fritidsbåtar markytan i Oljehamnen.
§ 27 Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna kanal.
§ 28 Medborgarförslag utföra fukt/mögelkontroll i kommunala byggnader.
§ 29 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 30 Kommunala val
§ 31 Anmälningsärenden
§ 32 Muntlig frågestund
§ 33 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 34 Projekterings- och investeringstillstånd för uppgradering av ventilationssystem
på Ramdala skola.
§ 35 Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
§ 36 Kommunsamverkan Cura Individutveckling, utlåtande delårsrapport 2014.
§ 37 Förslag om ändrade tidpunkter för verksamhets- och ekonomiuppföljning våren
2015
§ 38 Svar på motion håll ihop Karlskrona- en strategi för social hållbarhet.
___
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Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 12 februari 2015 kl 13.00-17.06
Sammanträdet ajourneras

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.

Ledamöter

Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 13.00-14.35 §§ 23-34
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.35-17.06 §§ 35-38
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Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP) kl 13.00-15.50 §§ 23- del av § 35
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Ingrid Hermansson (C)
Ulf Lundh (C)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Billy Åkerström (MP) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Pia Eklund (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Anders Persson (S)
Anders Ovander (M)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Tove Håkansson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tommy Andersson (MP)
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Ulf Hansson (V)
Birgitta Gamelius (M) kl 14.35-17.06 §§ 35-38
Håkan Eriksson (S) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Liten Löfgren (S) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Charlotta Sahlin (M) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Gunilla Ekelöf (FP) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Bengt Fröberg (M) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Britt-Marie Havby (C) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 16.30-17.06 §§ 36-38
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Ida Henriksson (S)
Liten Löfgren (S) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Anna Strömqvist (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-14.35 §§ 23-34
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Marianne Nordin (M)
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Pernilla Persson (C)
Britt-Marie Havby (C) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.00-16.30 §§ 32-35
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Mikael Hammarin (S) och Carl-Göran Svensson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Onsdagen den 25 februari 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 23-38
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Maria Persson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Mikael Hammarin (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Carl-Göran Svensson (M)

12 februari 2015

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 25 februari 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

6

KS.2010.504.829

§ 23
Svar på medborgarförslag om att anlägga en bike- park i
Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010, § 144,av Gustav Juhlin. Förslaget är att skapa en bikepark i Karlskrona.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att idrotts- och
fritidsförvaltningen ber om ursäkt för att inte svar lämnats till Gustav
tidigare. Under denna tid har en skateanläggning färdigställts både
utanför fritidsgården i Vedeby, och en utanför skatehallen i centrala
Karlskrona.
Ur säkerhetssynpunkt är det inte lämpligt att åka kick-bike samtidigt
med skate, BMX och inlines. Utövarna har olika åkmönster som lätt
kollidera med varandra. Kick-bike åkarna är oftast yngre medan
skate, BMX och inlines-åkare kan vara upp till över 20 år.
På skateanläggningen i centrala Karlskrona är det lämpligt att
skateboard- BMX-och inlinesåkare i huvudsak åker. Kick-bike åkarna
ges möjlighet att åka där mellan kl. 08.00-12.00 lördagar och
söndagar. På Skateanläggningen i Vedeby kan man förutom att åka
skateboard och BMX även åka kick-bike.
Detta på grund av att det är färre skejtare, BMX - och inlinesåkare på
den anläggningen och de är dessutom mer i samma ålder som Kickbike-åkarna. På sikt är Hattholmen i översiktsplanen för 2030 utpekat
som ett intressant område för efterfrågade stationära miljöer för barn
och ungdomar med till exempel intresse för skate och cykelåkning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 41, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

7

KS.2014.347.822

§ 24
Svar på medborgarförslag om att bygga ett äventyrsbad i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8
september 2014 § 157,av Julia Karlsson. Förslaget är att bygga ett
äventyrsbad i Jämjö.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
I tidigare budget och investeringsplan har under åren 2016 och 2017
medel funnits upptagna för en ombyggnad av nuvarande
Jändelskolan i Jämjö till nya Jämjö Kunskapscenter (JKC) enligt
samma modell som gällde för Lyckeby Kunskapscenter (LKC).
Karlskrona behöver olika alternativ till aktiviteter som kan locka båda
gamla och unga. Närheten till aktiviteter är ofta avgörande för om
man blir aktiv och vad man gör på sin fria tid. Ett äventyrsbad kan
vara en del att få människor att utvecklas och ha kul i.
Att driva en badanläggning är kostsamt och inte helt enkelt. Det är
något som kommunerna behöver betala mycket för att driva.
Avgifterna man får in är lägre än kostnaderna. Kostnaden för ett
äventyrsbad beror på utformning, vad anläggningen ska innehålla
och var anläggningen kan byggas. Idag beräknas kostnaden till
mellan 50-200 Mkr, vilket gör att driftskostnaderna blir från 5 Mkr per
år och uppåt.
I avvaktan på att det blir möjligt att bygga ett nytt bad måste idrottsoch fritidsnämnden hänvisa besökande till de två simanläggningar
som finns i kommunen och till äventyrsbad i andra kommuner.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 42, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

8

KS.2014.334.828

§ 25
Svar på medborgarförslag om att bygga en motorcrossbana i
Jämjöområdet.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 8
september 2014 § 157,av Rasmus Svensson. Förslaget är att bygga
en motorcrossbana i Jämjöområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 8 december 2014, § 72, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att få utöva den
aktivitet man är intresserad av betyder mycket inte minst för
ungdomar. Möjligheterna till att få göra det i sitt närområde avgör ofta
valet av aktivitet/er. Motocross liksom annan motorsport är inte enkelt
att utöva idag då det finns många restriktioner kopplat till miljöfrågor,
inte minst buller och hantering av drivmedel etc.
Som Rasmus Svensson nämnt finns det en motocrossbana i
kommunen, i Rödeby. Anläggningen ägs och drivs av en förening. En
förening måste finnas bakom ett intresse. Kostnaden för att anlägga
en bana är svår att beräkna idag. För att sköta en bana krävs också
att föreningen stora maskiner och medlemmar som kan bidra på olika
sätt med eget arbete. Den årliga kostnaden för att driva banan i
Rödeby är cirka 350 000 kronor.
Att anlägga en motocrossbana till i Karlskrona kommun är idag inte
möjligt utan får avvakta dels att det kommer underlag till en förening
till och att ekonomiska förutsättningar kan skapas av denna kanske
tillsammans med kommunen för att anlägga den.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 43, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

9

KS.2015.105.820

§ 26
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av fritidsbåtar på
en del av markytan i oljehamnen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20
mars 2014 § 51 av Hans Lundgren. Förslaget är att göra om en del
av oljehamnen till vinterförvaring av fritidsbåtar.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 12 januari
2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
förslagsställaren önskar att en del av före detta Oljehamnen (närmast
Preem) görs om till ett område för vinterförvaring av fritidsbåtar i
egna båthus. Syftet är att en klubb ska kunna arrendera marken av
kommunen för att sedan låta medlemmarna bygga likformade hus för
förvaring av båtar i egna byggnader.
Medborgarförslaget har behandlats av miljö- och byggnadsnämnden
den 12 december 2014, § 259. Nämnden har föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget och därmed anse medborgarförslaget vara
besvarat.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 44, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

10

KS.2014.385.842

§ 27
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna
kanal.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
september 2014 § 157 av Roland Thörnqvist. Förslaget är att sätta
upp skyltar vid Sunna Kanal med texten: ”Ni lämnar fastlandetvälkommen till skärgårdsstaden och världsarvsstaden Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 8
december 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att i dagsläget finns informationsskyltar som välkomnar till
Karlskrona och världsarvet placerade vid E22 öster och väster om
Karlskrona, väg 28 norr om Karlskrona och på Verköleden. På
informationsskyltarna finns också möjlighet för arrangörer att
marknadsföra olika evenemang och det finns kartskyltar i anslutning
till de större informationsskyltarna. Skyltarna är placerade vid
parkeringsfickor så att det går att stanna bilen och läsa på skyltarna
utan att störa övrig trafik. Placeringen är gjord så att bilisterna i god
tid ska hinna förbereda sig för att ta rätt avfart in mot Karlskrona.
Det finns dessutom särskilda Världsarvsskyltar som Trafikverket
sätter upp på E22 öster och väster om Karlskrona och på väg 28.
Det bedöms därför inte finnas behov av fler skyltar som välkomnar till
Karlskrona och världsarvet. Samråd i frågan har skett med
samhällsbyggnadsförvaltningen och Utveckling i Karlskrona AB.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 45, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Tommy Olsson (KD) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tommy Olssons m fl
bifallsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Forts
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§ 27 forts
Svar på medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Sunna
kanal.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Tommy
Olssons bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 48 ja-röster och 25 nej-röster och 2
frånvarande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

12

KS.2014.337.400

§ 28
Svar på medborgarförslag om att utföra fukt- och mögelkontroll
i alla kommunala byggnader.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 18
september 2014 § 157 av Bea Alexandersson. Förslaget är att
kommunen ska göra fukt- och mögelkontroll i alla kommunala
byggnader.
Tekniska nämnden har den 24 november 2014 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Nämnden skriver att som fastighetsägare ansvarar
kommunens fastighetsavdelning för fastighetens tekniska standard
och säkerhet. Fastighetsavdelningen har även ansvar för hälsan och
säkerheten hos de som bor, arbetar och vistas i och omkring
fastigheten.
Fastighetsavdelningen kontrollerar kontinuerligt att gällande
bestämmelser följs, i detta fall genom bl.a. OVK-kontroller
(obligatorisk ventilationskontroll), mätning av
inomhustemperatur/relativ fukthalt/fuktkvot i konstruktion. Vid
konstaterade avvikelser i kontrollerna genomförs utredning med
efterföljande åtgärdsprogram om så anses befogat och nödvändigt.
De lagstadgade kontroller och regler som gäller för
fastighetsförvaltning följs av fastighetsavdelningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 46, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses vara besvarat.
Bea Alexandersson berättar om sitt förslag.
Jan-Olof Peterson (FP), Peter Johansson (S), Johan Eriksson (V),
Tommy Olsson (KD) och Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Akten

KS.2015.5.102

§ 29
Avsägelser av kommunala uppdrag
Inga-Britt Karlsson (S) har i en skrivelse daterad 5 februari 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i Kunskapsnämnden.
Helen Enarsson Allevang (M) har i en skrivelse daterad 11 februari
2015 avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 30
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud Elina Tyrberg (tjänsteman)
Ersättare vakant
____
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Akterna
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KS.2014.506.041
KS.2015.9.622
KS.2015.15.105

§ 31
Anmälningsärende.
a) Kommunstyrelsen 27 januari 2015, § 37 förslag till verkställighet
av kommunfullmäktiges beslut om budget 2015, attsatserna 5 och 6.
b) Barn- och ungdomsnämnden 26 november 2014, § 87
tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten.
c) Gratulationsbrev till kommunfullmäktiges ordförande.
_____
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§ 32
Muntlig frågestund
Ersättare Yvonne Sandberg Fries (MP) ställer en fråga till
kommunalrådet Börje Dovstad (FP) om det är riktigt att man hoppat
över facknämnden när det gäller ombyggnad Östersjöhallen.
Börje Dovstad (FP) svarar.
-----Ledamot Karin Månsson (FP ställer en fråga till socialnämndens
ordförande Ingrid Hermansson (C) om att det inte är tjänstemännen
som är ansvariga, utan ytterst ansvariga är politikerna och varför var
det ingen politiker med på presskonferensen om rapporten från IVO.
Ingrid Hermansson (C) svarar.
------Ledamot Patrik Stjernlöf (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om varför vi endast ska ta emot
pojkar och inte båda könen när det gäller ensamkommande
flyktingbarn.
Patrik Hansson (S) svarar.
------Ledamot Tommy Olsson (KD) ställer en fråga till drift- och
servicenämndens ordförande Peter Johansson (S) om nämnden
kommer att ta ut rättmätiga avgifter för hamnar, båttrafik, isbrytning
och bogsering.
Peter Johansson (S) svarar.
-------Ledamot Björn Fries (V) ställer en fråga till kommunfullmäktiges
presidium om det finns möjlighet att ha en allmän debatt om
förhållandena på socialförvaltningen vid sammanträdet i mars
månad.
Ordförande Maria Persson (C) svarar
-----Tommy Andersson (MP) ställer en fråga till kommunalrådet Magnus
Larsson (C) om socialnämnden omfattas av den djupare analys som
kommunfullmäktige anvisat medel till.
Magnus Larsson (C) svarar.
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KS.2015.63.312
KS.2015.64.776
KS.2015.65.331
KS.2015.71.822
KS.2015.72.210
KS.2015.74.210
KS.2015.95.480
KS.2015.97.310
KS.2015.98.840
KS.2015.96.059

§ 33
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbanan längs
med Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands park,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra busstorget till parkområde, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra Villa Vik till Hospice, av Gull Britt
Göransson.
Medborgarförslag om att ta initiativet till att skapa någon vettig
användbar verksamhet för det gamla fängelset, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformningen av ny
bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla förfallna
hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag kring hanteringen av barnen vid simskolan i
Karlskrona simhall, av Åsa Wijk.
Medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation som att vara en
av Sveriges mest soligaste stad och kommun, av Roland Thörnqvist.
Motion angående ett inköpsstopp av mat innehållande bisfenol A till
skolorna, av Christopher Larsson (SD).
Motion om att göra Karlskrona kommun till en djurvänligare kommun,
av Christopher Larsson (SD).
Motion om att försköna vår vackra stad och skapa virala snackisar,
av Christopher Larsson (SD).
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§ 33 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att etablera en centrumbaserad mindre
delbrandkår på Trossö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan /Hantverkaregatan bättre utformad och
framförallt bättre trafiksäkerhet, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
oljehamnen och Trossö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra datumet och dagen den 10 augusti till
en årligen återkommande lokal bemärkelsedag, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att namnge området vid Norra Skeppsbrokajen
och Skeppsbrokajen till Kofferdihamnen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att återinföra förbudet mot cykelåkning i
Hoglands park, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att se till att stigen runt bastasjön är
framkomlig, av Stefan Svensson.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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KS.2014.616.291

§ 34
Investering i förbättrat ventilationssystem vid Ramdala skola.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 24 september 2014 § 61 att
till tekniska nämnden skicka en begäran om en nödvändig
uppgradering av befintligt ventilationssystem vid Ramdala skola.
Behovet av åtgärder föranleds av det just nu successivt ökande
elevantalet i Ramdala skola med fler elever i varje klass än de 20
elever som klassrummen ursprungligen är dimensionerade för.
Tekniska nämnden och dess fastighetsavdelning delar bedömningen
att ventilationssystemet vid skolan behöver förbättras, men ser inga
möjligheter att inrymma nödvändiga åtgärder inom 2014 års
tillgängliga investeringsramar. Behovet av åtgärder har inte heller
beaktats vid upprättandet av de nyligen fastställda
investeringsramarna för år 2015. Tekniska nämnden begär därför nu
en smärre utökning av 2015 års fastställda investeringsramar.
Utgiften för de planerade åtgärderna beräknas således uppgå till
maximalt 500 tkr och den åtföljande hyresökningen om ca 35 tkr/år
kommer att belasta den nya kunskapsnämndens driftbudget.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
I de årliga investeringsramarna för Fastighetsverksamhet ingår varje
år ett visst ospecificerat belopp (= Klumpanslaget) för smärre
investeringar i diverse fastigheter. För år 2015 beräknas detta belopp
till totalt ca 2 500 tkr. Efter samråd med fastighetsavdelningen och
dess chef gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att detta
anslag/denna pott ska kunna användas för att täcka utgiften för de
planerade åtgärderna vid Ramdala skola. På detta sätt kan den
begärda utökningen för år 2015 av investeringsramarna för
fastighetsverksamheten undvikas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 33, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tillstyrka att investering om maximalt 500 tkr görs i
uppgradering av befintligt ventilationssystem vid Ramdala skola,
2. att denna utgift ska täckas inom drift- och servicenämndens
tilldelade investeringsram år 2015 för Fastighetsverksamhet
Forts
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§ 34 forts
Investering i förbättrat ventilationssystem vid Ramdala skola.
3. att ett omedelbart projekterings- och investeringstillstånd beviljas
projektet
4. att tillkommande årliga hyreskostnader om ca 35 tkr ska inrymmas
inom kunskapsnämndens tilldelade budgetramar för år 2015 och
framöver
5. att kunskapsnämnden ska ansvara för projekteringskostnaderna i
det fall att investeringen inte genomförs.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2012.346.133

§ 35
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
Socialnämnden beslöt den 15 december 2014 § 162 föreslå en
utökning av sin överenskommelse med Migrationsverket avseende
ensamkommande barn.
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal
avseende ensamkommande barn. Socialförvaltningen ser utifrån det
behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn, samt att för ändamålet inrätta
nya hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn, för
att skapa bästa möjliga förutsättningar för mottagande enligt den
lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014, och den stora
ökning av ensamkommande barn som nu kommer till riket.
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommelse som är i
linje med Länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en avsevärt
mindre ekonomisk risk än om inget ställningstagande görs, dessutom
bedöms det vara det mest gynnsamma, av de tillgängliga,
alternativet för de ensamkommande barnens integration i samhället.
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin
överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn med
Migrationsverket till en nivå av 27 asylplatser (8 idag) och 78 platser
för barn med permanent uppehållstillstånd (27 idag). För att på bästa
sätt utnyttja kommunens möjligheter på bostadsmarknaden, bör
tekniska nämndens (blivande drift- och servicenämnden) verksamhet
ges ett prioriterat uppdrag att hitta flexibla lösningar till det lokalbehov
som finns, i samråd med socialförvaltningen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 33, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av
105 platser totalt, varav 27 asylplatser.
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för
ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån
den utökade överenskommelsen ska täckas.
Forts
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§ 35 forts
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
3. att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att med prioritet
eftersöka lokaler som både kan tillgodose kommunens behov av
HVB-platser för ensamkommande barn, som vid behovsväxling även
kan användas som studentbostäder, i samråd med
socialförvaltningen.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att kommfullmäktige ger i uppdrag till
socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen att räkna fram
de direkta och indirekta kostnaderna för asylmottagandet i
kommunen, samt att efter gjorda beräkningar tillskriva
Migrationsverket med krav att de skall ersätta kommunen för de
faktiska kostnaderna.
Carl- Göran Svensson (M), Tommy Olsson (KD), Patrik Stjernlöf (M)
och Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs
återremissyrkande.
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att socialnämnden får i uppdrag att i samråd med
kunskapsnämnden och överförmyndanämnden utreda möjligheten
för ett mottagande av ensamkommande barn oavsett ålder och kön.
Börje Dovstad (FP), Eva Strömqvist (S), Eva-Marie Malmgren (S),
Jonas Sandström (S), Yvonne Sandberg (MP), Ingrid Hermansson
(C) och Jan-Olof Peterson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt yrkar bifall till Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Johan Eriksson (V) yrkar bifall till
Magnus Larssons tilläggsyrkande.
Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall till Christopher Larssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.

Forts
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§ 35 forts
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet
ska återremitteras röstar ja och den som vill att ärendet ska avgöras i
dag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 19 ja-röster och 54 nej-röster och 2
frånvarande att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i
dag. Voteringsprotokoll 2.
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons
ändringsyrkande mot Kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda
Christopher Larssons förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 44 ja-röster och 10 nej-röster och 18 avstår
och 3 frånvarande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Och därefter ställer ordförande proposition på Magnus Larssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Magnus Larssons förslag.
Reservationer
Camilla Karlman (SD), Tove Håkansson (SD), Martin Henriksson
(SD), Pernilla Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD), Susanne
Cederholm (SD), Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD),
Björn Nurhadi (SD), Paul Cederholm (SD) och Åsa Larsson (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Anders Ovander (M),
Emma Stjernlöf (M), Morgan Kullberg (M), Mattias Liedholm (M), Jan
Lennartsson (M), Birgitta Gamelius (M), Carl-Göran Svensson (M),
Anna Ottosson (M) och Sophia Ahlin (M) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun skall utöka sin överenskommelse med
Migrationsverket avseende ensamkommande barn, till en nivå av
105 platser totalt, varav 27 asylplatser.
Forts
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§ 35 forts
Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn.
2. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för
ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån
den utökade överenskommelsen ska täckas.
3. att ge drift- och servicenämnden i uppdrag att med prioritet
eftersöka lokaler som både kan tillgodose kommunens behov av
HVB-platser för ensamkommande barn, som vid behovsväxling även
kan användas som studentbostäder, i samråd med
socialförvaltningen, samt
4. att socialnämnden får i uppdrag att i samråd med
kunskapsnämnden och överförmyndanämnden utreda möjligheten
för ett mottagande av ensamkommande barn oavsett ålder och kön
____
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KS.2014.551.701

§ 36
Kommunsamverkan Cura Individutveckling, utlåtande
delårsrapport 2014.
Karlskrona kommun har tagit emot delårsrapport per den 31 augusti
för Kommunsamverkan Cura individutveckling (Cura).
Delårsrapporten är granskad av kommunalförbundets revisorer.
Förbundets prognos för år 2014 uppgår till ett positivt överskott med
3,5 mnkr. I denna prognos har en föreslagen sänkt avgift för
kommunerna beaktats.
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på i den
avlämnade delårsrapporten utan instämmer i revisorernas utlåtande.
Utöver granskningen av delårsrapporten har de auktoriserade
revisorerna även gjort en uppföljande granskning av tidigare gjorda
granskningar: ”Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa
rutiner” och ”Hantering av privata medel”. Denna rapports bedömning
är att Cura på många sätt förbättrat sitt arbete med intern kontroll
samt hantering av privata medel och tagit till sig av synpunkter från
tidigare granskningar. Dock kvarstår några punkter att åtgärda vilket
kommunalförbundets revisorer tillskrivit direktionen för Cura med en
begäran om svar på vilka åtgärder som direktionen avser att vidta för
att förbättra den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 36, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport 2014-08-31 från Kommunsamverkan
Cura Individutveckling.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2015.59.041

§ 37
Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning.
Enligt av fullmäktige fastställt dokument ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” ska uppföljning ske i
form av delårsrapporter efter april respektive augusti månad och
ekonomiuppföljningar efter februari respektive oktober månad. Såväl
delårsrapporterna som ekonomiuppföljningarna innefattar
ekonomiska prognoser. Samtliga dessa fyra rapporter redovisas för
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige fastställde kommunens budget, och därmed
budgetramar för nämnderna, i december månad 2014. Nämndernas
internbudgetar ska fastställas av respektive nämnd senast i februari
månad 2015. Med anledning av den organisationsförändring som
genomfördes per 1 januari innehåller budgetarbetet ett stort inslag av
teknisk hantering. Budgetarbetet för den nya organisationen ska ske
parallellt med att bokslutet genomförs för den ”gamla organisationen.
Till detta läggs sedan arbetet med den första ekonomirapporten som
ska baseras på utfallet efter två månader, d.v.s. februari månad.
Bedömningen är att februarirapporten kommer att innefatta ett stort
mått av osäkerhetsfaktorer i såväl budget- som
redovisningsperspektivet. Det finns därför skäl att ifrågasätta värdet
av rapporten.
Efter april månad ska den första delårsrapporten upprättas.
Tidslinjalen för en sådan rapport gör det inte möjligt att ha kunskapen
från rapporten som ett, av flera, underlag för budgetprocessen.
Förslaget
För att inte lägga tid på arbetsuppgifter där insatserna mer styrs av
formalia än av ett förmodat värde av produkten, föreslås följande
förändringar i upplägget av uppföljningar för budgetåret 2015
1. Ekonomirapporten efter februari månad slopas
2. Delårsrapporten efter april månad slopas
3. Ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter mars månad
införs och rapporteras till kommunfullmäktige
4. Ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter maj månad införs
och rapporteras till kommunfullmäktige.
Forts
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§ 37 forts
Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning.
Förslaget innebär att en delårsrapport kvarstår, den efter augusti
månad. Därmed efterlevs såväl kommunlagens (8 Kap,§ 20a) som
Lag om kommunal redovisning (9 Kap, § 1) krav på
delårsrapporternas omfattning och inriktning. Även månadsrapporten
efter oktober månad kvarstår.
Förslaget innebär att den första årsprognosen grundar sig på ett
något säkrare underlag än vad som skulle vara fallet efter två
månader, samtidigt som prognosen även kan utgöra ett värdefullt
moment i budgetprocessen.
Förslaget innebär inte någon eftergift vad avser kontroll och
avstämning i den löpande redovisningen. Förslaget innebär inte
heller att kravet på kontroll och uppföljning i verksamhets- och
ekonomiperspektivet blir försämrat.
Eftersom nuvarande aktiviteter är fastställda av fullmäktige måste det
här förslaget till förändringar föreläggas fullmäktige för
ställningstagande. Förslaget ska ses som en tillfällig förändring under
2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 39, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ekonomirapport efter februari månad samt delårsrapport efter
april månad slopas för verksamhetsåret 2015,
2. att ekonomirapport, inkluderande årsprognos, efter mars
respektive maj månad införs för verksamhetsåret 2015, samt
3. att ekonomirapporterna efter mars respektive maj månad ska
redovisas till kommunfullmäktige.
Peter Johansson (S) och Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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KS.2013.486.106

§ 38
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 20- 21
november 2013, § 138 , av Yvonne Sandberg- Fries och Eva. Marie
Malmgren. Förslaget är att man ska tillsätta en kommission för ett
socialt hållbart Karlskronasamt att snarast inleda ett fördjupat
samarbete med Blekinge Tekniska Högskola angående hur en
kommun kan arbeta systematiskt med social hållbarhet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 19
december 2014 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att socialdemokraterna har lämnat en gruppmotion där de
föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsätta en Kommission för ett socialt hållbart Karlskrona samt att
snarast inleda ett fördjupat samarbete med Blekinge Tekniska
Högskola (BTH) angående hur en kommun kan arbeta systematiskt
med social hållbarhet. Motionen inlämnades den 19 november 2013.
Nuläge
Karlskrona kommun och social hållbar utveckling
Karlskrona kommun har sedan flera år tillbaka arbetat på ett
systematiskt sätt med den ekologiska hållbarheten. Frågan kring den
sociala hållbarheten med behov av indikatorer och systematiskt
arbete har växt sig starkare de senaste åren. Runt om i landet
arbetar så gott som samtliga kommuner med frågor den sociala
hållbarheten ur olika perspektiv. Idag finns det en person på
kommunlednings¬förvaltningen som strategiskt arbetar med
jämställdhet, integration och folkhälsofrågor, det vill säga delar av
den sociala hållbarheten.
Motionens ena förslag om ett fördjupat samarbete med BTH
angående hur en kommun kan arbeta systematiskt med social
hållbarhet är numera beslutat enligt KS 2014.14.106 Hållbar
kommunutveckling. Forskningsprojektet, som kommer att löpa över
tre år, kommer säkert att bidra till att vi i vår organisation får hjälp och
stöd i vårt fortsatta arbete kring hållbarhetsperspektiven.
Forts
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§ 38 forts.
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari 2014 att genomföra en
utbildningsdag kring social hållbarhet och Fairtrade.
Utbildningsdagen genomfördes den 14 maj och då fick deltagarna
fördjupning inom områdena. Vi hade bjudit in bland andra Eva
Renhammar från Malmö stad som arbetat med Kommissionen för ett
socialt hållbart Malmö.
Malmökommissionen
År 2010 beslutade Malmös politiker att tillsätta en oberoende
kommission för att få hjälp med att på sikt minska hälsoskillnaderna
genom att angripa de bakomliggande
orsakerna. Målet med kommissionen var att ge beslutsfattarna i
Malmö ett kvalificerat underlag med vetenskapligt underbyggda
förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikheten i hälsa i
Malmö. Slutrapporten som kommissionen överlämnade i mars 2013,
gav en ny förståelse för situationen i Malmö. Den 5 mars 2014
fattade kommunstyrelsen i Malmö beslut om hur arbetet för en socialt
hållbar utveckling och minskade skillnader i hälsa ska fortsätta. Det
fortsatta arbetet utgår från kommissionens rekommendationer och
åtgärdsförslag.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL)
Under åren 2011-2013 samordnade SKL Samling för social
hållbarhet - minska skillnaderna i hälsa, där Malmö, tillsammans med
20 andra kommuner, landsting och regioner, deltog. Arbetet
resulterade i fem rekommendationer och 23 åtgärder som bidrar till
att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa.
Sedan Samlingen avslutade sitt arbete har SKL gått vidare och
tillsammans med Folkhälsomyndigheten våren 2014 lanserat en
fristående fortsättning Mötesplats social hållbarhet.
Liknade satsningar som Malmökommissionen har gjorts ibland annat
i Västra Götaland Samling för social hållbarhet i och
Östgötakommissionen för jämlik hälsa.
Folkhälsoarbetet i länet
År 2013 fick landstingsdirektören i uppdrag att samordna arbetet med
att arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy. Landstinget, länets
fem kommuner, Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge samt
Blekinge Health Arena ideell förening står bakom policyn.
Fullmäktige i Karlskrona antog policyn 2014-12-10.
Forts
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§ 38 forts
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Policyn ska ligga till grund för regionala och lokala handlingsplaner.
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för Karlskrona påbörjas
efter årsskiftet 2014/15.
Folkhälsorådet i Karlskrona
Sedan 1 januari 2013 ligger ansvaret för folkhälsoarbetet under
kommunstyrelsen.
Karlskrona har under flera år haft ett Folkhälsoråd bestående av
politiker från kommunen och landstinget. I Folkhälsorådet finns
också, från år 2013, kommunens folkhälsostrateg, en
folkhälsostrateg från landstinget samt en representant för
hälsocentralerna från landstinget. Nya representanter till
Folkhälsorådet utses för varje mandatperiod. Kommunens
representanter i Folkhälsorådet ska utses av kommunfullmäktige och
landstingets representanter utses av landstingsfullmäktige.
Då folkhälsofrågorna berör de flesta av kommunens verksamheter
finns nu funderingar kring att utöka folkhälsorådet för att få en
bredare ”arena” att diskutera och driva folkhälsoarbetet.
Budget 2015 samt ramar för 2016-2017
I direktiven framgår att en Karlskronakommission ska arbeta fram en
långsiktig strategi för en bättre jämlik social omsorg i vår kommun.
Slutsats
Vi är i ett uppbyggnadsskede med att få den sociala hållbarheten
som en naturlig del eller perspektiv i vår kommunala verksamhet.
Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska vara med i BTH:s
forskningsprojekt Hållbar kommunutveckling. Vi ser fram emot ett
fördjupat samarbete med BTH i forskningsprojektet som
förhoppningsvis kan resultera i en god struktur och vägledning i vårt
arbete kring hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet.
De erfarenheter och arbeten som gjorts, och görs, i andra regioner
kan vara inspiration och till stor hjälp i vårt arbete med ett socialt
hållbart Karlskrona. Även Folkhälsomyndigheten och SKLs
Mötesplats social hållbarhet kan vara till stor nytta för oss. Vi är inne i
en process kring en ny organisation och förhoppningsvis ges
möjlighet till förnyade arbetssätt och förstärkning kring den sociala
hållbarheten. Förändringen av folkhälsorådet och
Karlskronakommissionens arbete blir en betydelsefull del i arbetet
med social hållbarhet.
Forts
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§ 38 forts
Svar på motion om att hålla ihop Karlskrona- en strategi för
social hållbarhet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 27 januari 2015,
§ 47, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna
folkhälsorådets arbete med Karlskronakommissionens uppdrag.
Björn Nurhadi (SD) och Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Yvonne Sandberg Fries (MP), Patrik Hansson (S), Eva Strömqvist
(S), Christopher Larsson (SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

19 mars 2015

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 19
mars 2015
§ 39 Karlskronas idrottspris 2014.
§ 40 Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan Lyckeby och
Kättilsmåla.
§ 41 Svar på medborgarförslag om att starta återkommande kampanjer för att få fler
att välja att färdas via cykel.
§ 42 Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen ”inga löjliga bilresor”.
§ 43 Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled ”skepp & hoj” som
förbinder skärgårdens stora öar.
§ 44 Svar på medborgarförslag om fler gatupratare/anslagstavlor.
§ 45 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 46 Kommunala val
§ 47 Inkomna motioner och medborgarförslag
§ 48 Kompletterings taxeförslag för del av drift- och servicenämndens verksamhet.
§ 49 Finansrapport december 2014.
§ 50 Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i Rödeby.
___
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19 mars 2015

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 19 mars 2015 kl 13.00-15.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Patrik Hansson (S) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M) kl 14.55-15.15 §§ 47-50
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.10-15.15 §§ 43-50
Paul Cederholm (SD)
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Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Björn Fries (V) kl 13.00-14.20 §§ 39-44
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Marianne Nordin (M)
Sattar Zad (S)
Ida Henriksson (S)
Anna Strömqvist (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Lotta Holgersson (S)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-13.45 §§ 39-40
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-14.55 §§ 39-46
Bengt Fröberg (M)
Gerd Sjögren (M)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD) kl 13.00-14.10 §§ 39-42
Mikael Augustsson (FP)
Britt-marie Havby (C) kl 13.00-13.45 §§ 39-40
Fredrik Karlsson (C)
Ulf Hansson (V)
Håkan Eriksson (S) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Britt-marie Havby (C) kl 13.45-15.15 §§ 41-50
Göran Eklund (SD) kl 14.10-15.15 §§ 43-50
Birgitta Gamelius (M) kl 14.55-15.15 §§ 47-50
Anders Persson (S)
Liten Löfgren (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Susanne Cederholm (SD)
Pernilla Persson (C)
Gunilla Ekelöf (FP)
Tommy Andersson (MP)
Maiellen Stensmark (MP)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
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Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Eva Strömqvist (S) och Anna Ottosson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 31 mars 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 39-50
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Eva Strömqvist (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Anna Ottosson (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 31 mars 2015 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 39
Karlskrona idrottspris 2014.
Nadiya Volynska får Karlskrona kommuns idrottspris 2014 för bästa
idrottsprestation som orienterare.
Motivering:
2014 var året då Nadiya slog igenom som en av världens bästa
sprintlöpare i orientering. Silver på SM, silver på EM (endast 2
sekunder från guld) och en 4:e plats på VM (endast 0,7 sekunder
från brons).
2014 blev Nadiya 5:a på både Silva League och O-ringen. 6:a på EM
Medeldistans, 7:a på SM långdistans och 7:a totalt i Världscupen.
___

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2012.370.312

§ 40
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 oktober 2014, § 141, av Maria Andersson.
Förslaget är att anordna en cykelväg mellan Lyckeby och
Kättilsmåla
Tekniska nämnden har den 16 december, § 137, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att en cykelväg mellan Västra
Gärdesvägen i Lyckeby och Biskopsberg i Kättilsmåla innebär en
total sträcka på ca 5,5 km. På huvuddelen av sträckan finns en
befintlig skogsväg som efter förbättringar skulle kunna användas för
cykling. Det saknas dock en sträcka på ca 500 meter. På denna
sträcka kommer det i samband med ledningsarbetet anläggas en
skogsväg för drift och underhåll. Denna skogsväg skulle kunna
användas som cykelväg.
Av planerad dragning kommer sista sträckan av
ledningsförläggningen inte att gå längs skogsvägen utan över privat
tomtmark. Den sista biten blir därför ingen väg och cyklister kommer
därför att hänvisas till befintlig skogsväg längre väster ut.
När VA:s arbeten är slutförda kommer det att finnas möjlighet att
cykla på sträckan Biskopsberg till Västra Gärdesvägen i Lyckeby
utan att använda länsväg 725. Vägen kommer att ha mycket
varierande standard: 2,5 km längs Mölletorpsvägen är asfalterad,
belyst och 50-väg, den övriga befintliga vägen är en 2,5 km lång
grus- och skogsväg med grus, gropar och utan belysning. Den nya
biten på 500 m kommer att bli en skogsväg och markägaren vill sätta
upp bommar för att förhindra att bilister dumpar avfall i skogen.
För att göra sträckan till en mer attraktiv väg att cykla på behöver en
standardhöjning göras på en stor del av sträckan.
Bedömd kostnad för standardhöjning för sträckan A-C inklusive
belysning: 2 560 000+1 515 000=4 075 000 kr
Bedömd kostnad för att bygga om B-C till gång- och cykelväg samt
tillåtenför skogstransporter: 800 000 kr.
forts
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§ 40 forts
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla.
Tekniska förvaltningen bedömer att den föreslagna sträckningen inte
har potential att användas som daglig cykelväg och anser att det inte
är motiverat att genomföra någon standardhöjning av sträckan.
Anledningarna är flera:
- Avståndet mellan målpunkterna är för långt. Det finns inga naturliga
målpunkter på kortare distanser. Den största potentialen för att få
fler att börja vardagscykla är distanser under 5 km. Avståndet
mellan Biskopsberg och exempelvis Lyckeby är runt 8 km.
- Anslutningen vid Biskopsberg är den befintliga vägen. En väg som
är ogen med både stigningar och kurvor, vilket medför att det är
mycket troligt att de som är intresserade av cykelpendling och vill få
upp högre hastigheter ser mer fördelar med att använda befintlig
väg 725 som är både gen, plan och rät.
- Ca tre kilometer av den aktuella sträckan går genom obebodda
skogsmarker. Även om belysning skulle sättas upp är sannolikheten
stor att vägen uppfattas som mörk och otrygg under stora delar av
året.
- Underlaget betyder mycket för cyklisten och det är svårt och trögt
att cykla på grus under längre sträckor. Grus som underlag medför
också större risk för singelolyckor.
- Om pengar inte avsätts för att asfaltera underlaget, belysa sträckan
och underhålla den vintertid, kommer vägen att främst attrahera
terrängcyklister, en grupp som ändå kommer att hitta och använda
vägen i nuvarande skick.
Den i medborgarförslaget föreslagna cykelvägen inom Karlskrona
kommun berör allmän väg med staten (Trafikverket) som huvudman.
Trafikverket är positivt till förslaget att göra en standardhöjning av
sträckan men är inte intresserade av att bära kostnaderna för
genomförandet eller ta driftsansvaret för vägen under överskådlig
framtid.
Prioritering och fördelning av medel till väginvesteringar på statliga
vägar fastställs av Region Blekinge i den regionala transportplanen.
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin
prioritering i samband med nästa planeringsomgång av den
regionala transportplanen prövar detta objekt mot andra angelägna
objekt inom kommunen.
Maria Andersson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
74, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

19 mars 2015
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§ 40 forts
Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP), Jörgen Johansson (C) och Bengt Fröberg (M)
yttrar sig.
Peter Johansson (S), Tommy Olsson (KD), Jan-Olof Peterson (FP)
yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att
räkna ut en enklare lösning på en väg för cykel vår, sommar och höst
och att den ingår i cykelstrategin
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag
eller återremitteras och finner att kkommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras i dag.
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
____

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.250.810

§ 41
Svar på medborgarförslag om att starta återkommande
kampanjer för att få fler att välja att färdas via att cykla.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att starta återkommande kampanjer för att få fler att
välja att färdas via att cykla.
Tekniska nämnden har den 16 december, § 134, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att förslaget ligger helt i linje med
Cykelstrategi 2030 som antogs av kommunfullmäktige den 22 maj
2014 § 89. I Cykelstrategi 2030 beskrivs fyra olika åtgärdsinriktningar
som krävs för att öka andelen cyklister i Karlskrona kommun. En av
inriktningarna är kommunikations- och marknadsföringsinsatser
genom bland annat s.k. mobility management - beteendepåverkan
inom transportområdet. Under sommaren 2014 har tekniska
förvaltningen drivit kampanjen ”Inga löjliga bilresor” i mindre skala.
Kampanjen strävade efter att få folk att reflektera över sina resval.
Tekniska förvaltningen anser att återkommande kampanjer för att få
fler att välja cykeln som färdmedel är betydelsefulla och en viktig
pusselbit för att göra Karlskrona kommun till en bättre kommun att
leva i. I tekniska förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns
budgetmedel medtagna för ett fortsatt genomförande av liknande
kampanjer.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
77, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Sofia Bothorps bifallsyrkande till
medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Drift- och servicenämnden
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KS.2014.367.519

§ 42
Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen ”inga löjliga
bilresor”.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att utöka kampanjen ”Inga löjliga bilresor”.
Tekniska nämnden har den 16 december, § 136, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att tekniska förvaltningen anser att
återkommande kampanjer för att få fler att välja cykeln som
färdmedel är betydelsefulla och en viktig pusselbit för att göra
Karlskrona kommun till en bättre kommun att leva i. I tekniska
förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns budgetmedel
medtagna för ett fortsatt genomförande av liknande kampanjer.
Möjlighet för samverkan med externa parter tas vid behov.
Exempelvis kontaktades både Landstinget Blekinge och
Blekingetrafiken inför kampanjen 2014.
Tekniska förvaltningen har dock ringa möjligheter att påverka Region
Blekinges budget eller prioriteringar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
75, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP), Jan Lennartsson (M) och Jan-Olof Petersson
(FP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Ann-Louise Trulssons avslagsyrkande till medborgarförslaget och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
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KS.2014.255.312

§ 43
Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled
”Skepp & hoj” som förbinder skärgårdens stora öar.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2014, § 85, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att möjliggöra en ny cykelled som förbinder skärgårdens
stora öar i kombination med båtluffning
Tekniska nämnden har den 16 december, § 135, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att i ”Fördjupning av översiktsplan
för skärgården”, antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014 §
117, föreslås en successiv utbyggnad av en båtpendel mellan Sturkö
- Sanda, Trossö och Verkö.
I takt med att nya skärgårdssamhällen i Bredavik på Sturkö och
Herrgårdsviken på Tjurkö växer fram, kan båtpendeln trafikera även
dem. Hasslö kan kollektivtrafikförsörjas med båtpendel om det finns
underlag.
I ovanstående förslag på utbyggnad kan cykelturism marknadsföras
genom att visa på möjligheten att ta båt mellan Trossö och Sturkö för
att sedan cykla tillbaka till Trossö.
För att på ett säkert sätt kunna cykla från Sturkö till Trossö krävs en
utbyggnad av cykelnätet. I nuläget saknas cykelväg mellan Sturkö
och Trummenäs. Trafikverket är väghållare för den aktuella sträckan
och är medvetna om behovet. Etapperna Senoren - Sturkö och
Trummenäs - Säby finns med i deras planer som utbyggnadsförslag
till någon gång efter år 2021.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
76, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelses förslag.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget. Forts
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§ 43 forts
Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled
”Skepp & hoj” som förbinder skärgårdens stora öar.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Tommy Olssons bifallsyrkande till
medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Tommy
Olssons bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 55 ja-röster och 11 nej-röster, 7 avstår och
2 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 1.
Reservationer
Tommy Olsson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____

19 mars 2015

Drift- och servicenämnden
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KS. 2014.104.109

§ 44
Svar på medborgarförslag om fler gatupratare.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 20 mars 2014, § 51, av Rasmus Degerskär.
Förslaget är att upprätta fler gatupratare/ anslagstavlor att öka
informationsmöjligheter för evenemang samt minska olaglig
affischering.
Tekniska nämnden har den 16 december, § 138, lämnat yttrande och
beslutsförslag . Nämnden skriver att tekniska förvaltningen vill med
anledning av ovanstående framföra följande synpunkter. Utveckling i
Karlskrona AB har under 2014 införskaffat stora gatupratare, som
förslagsställaren efterfrågar, och dessa är utplacerade på strategiska
platser i staden och annonserar kommande evenemang etc.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
78, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

19 mars 2015
Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten
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KS.2015.5.102

§ 45
Avsägelser av kommunala uppdrag
Frans Si Wang (KD) har i en skrivelse daterad 1 mars 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.
Rifad Rahman (MP) har i en skrivelse daterad 12 mars 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kunskapsnämnden.
Eva- Marie Malmgren (S) har i en skrivelse daterad 12 mars 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Camilla Brunsberg (M) har i en skrivelse daterad 19 mars 2015
avsagt sig uppdraget som ersättare i Blekinge Health Arena.
Liten Löfgren har i en skrivelse daterad 19 mars 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___

19 mars 2015

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 46
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Abrahamssons A och Gulins A stiftelse
Ledamot Torbjörn Haraldsson (M)
Björkerydsstiftelsen
Ersättare Thomas Nilsson (M)
Gode män, Tätortsförhållanden
God man Jan Hagberg (M)
Halléns stiftelse, Folke och Elise
Ersättare Marianne Ivarsson (M)
Hultqvist stipendiefond, Ebba
Ersättare Morgan Kullberg (M)
Jeanssons donationsfond, John
Ersättare Eva Ottosson (M)
Kommunstyrelsen
Ersättare Liten Löfgren (S) efter Maja Heller
Ersättare Inger Eriksson (S) efter Eva-Marie Malmgren
Kruthusen företagsfastigheter AB
Ersättare Stefan Steenhoff (S)
Kultur och fritidsnämnden
1:e vice ordförande Gunilla Gustavsson (C) efter Ulf Lundh
Kommunalförbundet räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Claes-Urban Persson (S)
Kommunalförbundet Sydarkivera AB
Ersättare Ulf Danielsson (M)
Forts
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§ 46 forts
Kommunala val
Kunskapsnämnden
Ersättare Frode Jadbrant (MP) efter Rifad Rahman
Lundeska och Danielssonska kassorna
Ledamot Stig Sjöberg för Hans Söderström
Ledamot Sven-Erik Löfgren
Ersättare Ulrika Bard Andersson för Sven-Erik Löfgren
Thunells stiftelse
Ledamot Eva Ottosson (M)
Ersättare Anna Stridsjö (M)
Kommunsamverkan Cura individutveckling
Revisor Ulf Danielsson (M)
Blekinge Health Arena
Ersättare Velia Ekström (M) efter Camilla Brunsberg.
____
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Akterna
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KS.2015.162.103
KS.2015.163.103
KS.2015.164.539
KS.2015.165.312
KS.2015.166.299
KS.2015.167.533
KS.2015.169.210
KS.2015.170.106
KS.2015.172.312
KS.2015.173.209
KS.2015.174.312
KS.2015.176.288
KS.2015.178.820
KS.2015.179.800
KS.2015.180.800
KS.2015.181.810
KS.2015.182.009
KS.2015.183.870
KS.2015.185.533
KS.2015.188.807
KS.2015.195.312
KS.2015.196.700
KS.2015.197.005
KS.2015.202.170
KS.2015.203.170
KS.2015.204.333
KS.2015.205.821
KS.2015.206.106
KS.2015.207.312
KS.2015.208.841
KS.2015.209.512
KS.2015.210.003
KS.2015.211.312
KS.2015.212.622
KS.2015.213.180
§ 47
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att ordna en digital informationstavla för
skärgårdstrafikens fartyg, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att anordna en mer värdig och trevlig
mottagningsmiljö vid kajen, då turister från kryssningsfartygen
anländer för att besöka vår stad, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att sommartid anordna Ubåts-turen. En båttur
från Fisktorget till Gåsefjärden där U-137 grundstötte, av Roland
Thörnqvist.
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§ 47 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid tex vägarbeten, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna fler offentliga toaletter i tilltalande
arkitektonisk utformning och stil, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag angående väderskydd på turbåten Spättan, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag angående beslut om att planlägga Hattholmen.kv.
muddret som basstation för Kustbevakningen, Sjöräddningen, Lots
och Räddningskårens havs- och vattenverksamhet, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag angående att Karlskrona kommun tar initiativet att
få igång tidkulan på inventariekammaren nr. 1, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets nordöstra
del till Björkholmskajens gång- och cykelbana i västlig riktning, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra
en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen Stadsliv
Karlskrona 2004, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
iordningställa cykelväg från Elverket, simhallen längs med Kungsplan
och Norra Kungsgatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram en renoveringsplan för Karlskrona varmbadhus, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
Rosenholmsvarvet ska bli permanent område för båtfriluftslivet med
tex. småbåtsvarv m.m, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att flytta
verksamheterna i Östersjöhallen respektive Idrottshallen till det s.k.
Arenaområdet i Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
marknadsföra och stödja de lokala loppmarknaderna, av Roland
Thörnqvist.
Forts

19 mars 2015
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§ 47 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram teman med guidade cykelturer för turister, besökare m.fl.
Teman som är riktade till kultur- och naturmiljöer, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
presenterna enbart innehållet i de medborgarförslag som skickas in
till kommunen på kommunens webbplats, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att sätta
igång projekt linjeskeppet Carlskrona, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
båtförbindelse till Arena Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att få
med de stora aktörerna som sponsorer till arenaområdet i
Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att så fort
väder och temperatur tillåter, målar fram markeringar, av Roland
Thörnqvist.
Motion om suicidprevention, av Sofia Bothorp (MP).
Motion om att starta upp Blocket för de kommunala verksamheterna,
av Sofia Bothorp (MP).
Medborgarförslag att göra konsekvensbeskrivning av flytt av
brandstationen, räddningskåren, Pottholmen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att utreda flytt av brandstation från Trossö till
Oskarsvärn avseende längre körväg samt begränsade infartsvägar,
av Mats Ling.
Medborgarförslag om fontänen i Borgmästarfjärden, av Ann-Christin
Svensson.
Medborgarförslag om att bygga en ny ishall på Rosenholm, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om ny paroll för Karlskrona, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om julmarknad på Stumholmen, av Agneta
Ohlsson.
Forts

19 mars 2015
§ 47 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag att fortsätta prioritera, driva och förbättra den
lokala cykelutvecklingen, av Roland Thörnqvist.
Motion om alkolås på kommunens fordon, av Christopher Larsson
(SD).
Motion om lokala ordningsföreskrifter angående tiggeri, av
Christopher Larsson (SD).
Motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs Sandhamnsvägen,
av Lotta Antman (SD).
Motion att all frukt till förskolor och skolorna ska vara ekologisk, av
Björn T Nurhadi (SD).
Motion om åtgärder som kommunen vidtar för att skydda
kommuninvånarna mot såväl islamistisk radikalisering som därpå
följande terrorhot, av Christopher Larsson (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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Drift- och servicenämnden
Ekonomienheten
Akten

22

KS.2014.471.041

§ 48
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och
servicenämndens verksamhet 2015.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den27 januari 2015
§ 11 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxor för
delar av nämndens verksamhet 2015.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att en
avgiftshöjning för 2015 med 2,5 % är realistisk med anledning av
förväntad löne- och prisökning.
Vissa taxor tillämpas sällan och genererar relativt små intäkter och
det är praktiskt att höja dessa taxor med längre tidsintervall.
Beloppsavrundningar tillämpas. Taxeförslagen har utarbetats i
samarbete med tekniska förvaltningens verksamhetsansvariga
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder
är redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder
sig till privatpersoner redovisas inklusive moms. Detta anges i varje
taxeavsnitt.
Upplåtelseavgift, kap 14
Ny taxa för reklampelare uppdelad på bildväxlare och storbildsskärm.
Bildväxlare kan endast skifta mellan tre olika reklamer till skillnad från
storbildsskärm som kan förmedla betydligt fler reklambudskap.
Taxan är baserad på bildyta.
Båtuppläggning på anvisad mark utgår och ersätts av 19.7 Ej
kommunal båtplats på kommunens mark och vatten per båtplats
400 kr.
Båtplatsavgifter, kap 19
Uppläggningsavgiften inklusive el och/eller vatten har
marknadsanpassats efter många års kostnadsökning för el och
vatten. Miljöavgift är tillkommande taxa för att täcka
saneringskostnader på uppläggningsplatserna.
Parkeringsavgifter, kap 20
Avgiftsbefrielse för miljöbilar utgår, i övrigt är parkeringsavgifterna
oförändrade.
Forts

19 mars 2015
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§ 48 forts
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och
servicenämndens verksamheter 2015.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
81, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag.
Yrkande
Lars-Göran Forss (M) yrkar att under punkt 19:11, rubrik;
uppläggningsavgift per kvadratmeter på kommunal mark helår,
momsfritt, sista punkten; miljöavgift ändras till miljöavgift/enhet/båt 20
kr.
Peter Johansson (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Lars-Görans Forss
ändringsyrkande på punkt 19:11 och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag, samt
2. att under punkt 19:11, rubrik; uppläggningsavgift per kvadratmeter
på kommunal mark helår, momsfritt, sista punkten; miljöavgift ändras
till miljöavgift/enhet/båt 20 kr.
____

19 mars 2015
Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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KS.2011.127.045

§ 49
Finansrapport december 2014.
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska
lämna en rapport med en beskrivning av finansverksamheten och
riskhanteringen i den samlade verksamheten.
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning,
derivattransaktioner, likviditetshantering och finansiella placeringar
samordnas. Samordning sker genom, den inom
kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken.
Målsättningar för finansverksamheten inom den samlade
verksamheten är att;
- Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital
- Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto
- Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster
Upprättad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för
planering och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över
hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella
riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
72, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansrapport december 2014
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.251.311

§ 50
Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i
Rödeby.
Motionen väcktes vid fullmäktiges sammanträde den 22 maj 2013, §
85, av Stefan Lundin (FP). Förslaget är att man ska anlägga en
anslutningsväg till Åvallen i Rödeby.
Tekniska nämnden har den 28 oktober 2014 § 107, lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att motionären menar att
trafiken på denna tidvis är intensiv och att risken för olyckor är stor.
Hundratals ungdomar tar sig till Åvallen till fots eller på cykel varför
olycksrisken bedöms som stor.
Motionären menar att, för att på ett smidigt sätt lotsa trafiken till
Åvallen, att en ny tillfartsväg anläggs söder om den nuvarande
bebyggelsegruppen vid Idrottsstigen.
En väg i det av motionären föreslagna läget blir ungefär 500 meter
lång. Det bedöms att en sådan med en bredd av 6 meter skulle kosta
5000 kronor per löpmeter. Detta skulle innebära en kostnad på
omkring 2 500 000 kronor. Mestadelen av marken ägs av Karlskrona
kommun varför ingen kostnad för markinlösen bedöms tillkomma.
Eftersom en ny tillfartsväg enbart skulle betjäna ett enskilt intresse
ser tekniska förvaltningen ingen möjlighet att stå för
investeringskostnaden.
Innan en investering i denna storleksordning genomförs är det också
viktigt att arbeta enligt Trafikverkets s.k. fyrstegsprincip. I denna ska
de första stegen, innan nyinvestering, användas till att genomföra
åtgärder som minskar trafiken. Med grund i detta föreslår därför
tekniska förvaltningen att idrottsföreningarna som använder Åvallen
tar fram åtgärdsplaner som syftar till att minska behovet av biltrafik till
anläggningen. Tekniska förvaltningen bistår gärna med kunskap
inom
ämnesområdet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, §
73, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
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§ 49 forts
Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen i
Rödeby.
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till
motionen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons och Björn Gustavssons bifallsyrkande till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda
Christopher Larssons och Björn Gustavssons förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 54 ja-röster och 16 nej-röster och 5
frånvarande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
___

23 april 2015
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 23
april 2015
§ 51 Muntlig frågestund
§ 52 Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande kartering över
lämpliga byggnader och platser för solenergi.
§ 53 Svar på medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsavgifter ska gå till att rädda intäkter Marinens musikkår.
§ 54 Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna i Karlskrona.
§ 55 Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser närheten av
centralstationen i Karlskrona.
§ 56 Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan delen för gående o
cyklande på gc-vägen längs Torhamnsvägen i Jämjö.
§ 57 Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser vid Villavägen i
Jämjö.
§ 58 Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen vid övergången
busshållplatsen i Öljersjö.
§ 59 Svar på medborgarförslag anlägga en gång och cykelväg Trummenäs och
Ramdala.
§ 60 Avsägelser av kommunala uppdrag
§ 61 Kommunala val
§ 62 Anmälningsärende
§ 63 inkomna motioner och medborgarförslag
§ 64 Inkomna interpellationer
§ 65 Svar på interpellation om navigatorcentrum och framtiden.
§ 66 Frågor
§ 67 Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar från
kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.
§ 68 Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna handlingar från
kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
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§ 69 Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna handlingar från
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
§ 70 Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna handlingar från
Utveckling i Karlskrona.
§ 71 Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, Stiftelsen Hemmet.
§ 72 Översyn av bidragsnormer.
§ 73 Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
§ 74 Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner.
§ 75 Ändring ägardirektiv- införande av mål enligt kommunfullmäktiges beslut.
§ 76 Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät.
§ 77 Utökad låneram för Affärsverken.
§ 78 Allmän debatt om förhållandena på socialförvaltningen.
____

2

23 april 2015

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 23 april 2015 kl 13.00-17.00

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S) jäv §§ 71
Maria Persson (C) §§ 71
Maria Persson (C) §§ 51-70, 72-78
Peter Glimvall (M) jäv §§ 71
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 13.00-16.40 §§ 51-77, del
av §§ 78
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00- 15.05 §§ 51-77
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-15.55 §§ 51-77, del av §§ 78
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Shahram Behrouz (S) kl 13.40-15.40 §§ 59-77, del av
§§ 78
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M) jäv §§ 76-77
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M) kl 15.05-17.00 §§ 78
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
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Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD) jäv §§ 71
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S) kl 13.00-13.40 §§ 51-58
Sattar Zad (S)
Stefan Andersson (S)
Tajma Sisic (M) kl 13.00-16.55 §§ 51-77, del av §§ 78
Lotta Holgersson (S)
Anders Persson (S)
Pia Eklund (S)
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M) kl 13.00-16.35 §§ 51-77, del av
§§ 78
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-15.05 §§ 51-77
Bengt Fröberg (M) kl 13.00- 15.05 §§ 51-77
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Gunilla Ekelöf (FP) kl 13.00-15.55 §§ 51-77, del av §§
78
Britt-Marie Havby (C)
Maiellen Stensmark (MP)
Ulf Hansson (V)
Marianne Nordin (M) §§ 71, 76-78
Kerstin Ekberg- Söderbom (S) kl 15.05-17.00 §§ 78
Liten Löfgren (S) §§ 71
Ida Henriksson (S)
Liten Löfgren (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S) kl 13.00- 15.05 §§ 5177
Anna Strömqvist (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
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Tommy Andersson (MP)
Håkan Eriksson (S) kl 13.40-17.00 §§ 59-78
Bengt Fröberg (M) kl 15.05-17.00 §§ 78
Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Thomas Karlsson (S) och Sophia Ahlin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Tisdagen den 5 maj 2015, kl. 12.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 51-78
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson §§ 51-70, 72-78

Ordförande

…………………………………
Maria Persson §§ 71

Justeringsledamot …………………………………………………….
Thomas Karlsson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Sophia Ahlin (M)
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Tillkännagivande av protokollsjustering har den 5 maj 2015 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark
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§ 51
Muntlig frågestund.
Maiellen Stensmark (MP) ställer en fråga till Magnus Larsson (C)
om han tagit initiativ att sprida information om utbildningen att
förebygga självmord.
Magnus Larsson (C) svarar.
____
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ordförande i
kunskapsnämnden Chatarina Holmberg (S) varför man inte prioritera
frågan om integration och att årskurs 7-9 ska läggas ner på
Sunnadahl.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
____
Carl-Göran Svensson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om att ta initiativ att KarlskronaHem
säljer av sitt bestånd så stora investeringar i Kulturhus och Arenor
kan göras.
Patrik Hansson (S) svarar.
_____
Björn Nurhadi (SD) ställer en fråga till Magnus Larsson (C) om
miljöfrågorna är lågt prioriterade hos centerpartiet.
Magnus Larsson (C) svarar.
________

23 april 2015

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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KS.2014.493.249

§ 52
Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande
kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att göra en kommunövergripande kartering över
byggnader och platser för solenergi.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 februari 2015, §
33, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
kartläggningen är tänkt att visa vilka hustak som är lämpliga utifrån
väderstreck och andra kriterier samt platser och miljöer som kan vara
aktuella utan att komma i konflikt med andra samhällsintressen.
Solenergi har en stark utvecklingspotential i Karlskrona och det finns
ett ökat intresse för solenergianläggningar. Förslaget om en kartering
är intressant och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tidigare tittat på möjligheterna att göra en sådan kartering. På grund
av resursbrist var det inte möjligt att genomföra arbetet. Med hänsyn
till rådande resurssituation bedöms det inte heller möjligt att
genomföra en kartläggning under år 2015.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
112, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Björn Gustavsson bifallsyrkande
till medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Björn
Gustavssons bifallsyrkande till medborgarförslaget röstar nej. Forts

23 april 2015
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§ 52 forts
Svar på medborgarförslag om att göra en kommunövergripande
kartering över lämpliga byggnader och platser för solenergi.
Fullmäktige beslutar med 57 ja-röster och 7 nej-röster, 10 avstår och
1 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll
1.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
____

23 april 2015

Drift- och servicenämnden
Akten
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KS.2014.273.106

§ 53
Medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsplatser ska gå till att rädda Marinens musikkår.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 juni 2014, § 110, av Roland Thörnquist.
Förslaget är att använda intäkterna från kommunens
parkeringsavgifter till att rädda Marinens musikkår och därigenom ta
initiativ och visa vägen för fler som ekonomiskt vill bidra till att bevara
musikkåren.
Drift- och servicenämnden har den 27 januari 2015, § 17, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att sommaren 2012
införde Karlskrona kommun avgiftsbelagd parkering i hela centrala
Karlskrona, på Trossö. Ärendet beslutades på
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 (§179).
I beslutet bestämdes att samtliga parkeringsintäkter stannar inom
tekniska nämndens verksamhetsområde gata, trafik och park och
öronmärks till underhåll och skötsel samt förnyelse och utveckling av
stadsmiljön. Tanken med kommunfullmäktiges beslut är bland annat
att komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och
parksidan samt även användas till förnyelse av stadsmiljön. Om
Karlskrona kommun i enlighet med förslaget skulle avsätta intäkterna
till Marinens musikkår krävs ytterligare kommunala anslag för att inte
underhållet av kommunala gator och vägar ska riskera att på nytt bli
eftersatt. Det skulle också krävas kommunala anslag för förnyelse av
stadsmiljön.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
113, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____

23 april 2015

Drift och servicenämnden
Akten
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KS. 2014.381.311

§ 54
Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna
i Karlskrona.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Ida Colvin.
Förslaget är att införa förbud mot cykling på den del av
Ronnebygatan som är gågata i Karlskrona.
.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 18 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
Ronnebygatan mellan Landbrogatan och Norra Smedjegatan är
reglerad som gågata. På en gågata får generellt sett cyklister färdas i
gångfart och med väjningsplikt mot gående. Denna möjlighet kan
skrivas bort genom lokal trafikföreskrift vilket på Ronnebygatan gjorts
för motorfordonstrafik, vilken enbart får färdas på gågatan mellan
kl. 05.00 - 11.00.
De senaste tio åren har 25 trafikanter skadats på gågatan. Samtliga
av dessa har skadats i fall- och singelolyckor, det vill säga utan
inblandning av annat fordon. Totalt har 13 fotgängare skadats lindrigt
och 9 måttligt i singelolyckor. Tre cyklister har skadats lindrigt i
singelolyckor.
Ett förbud mot cykeltrafik på gågatan skulle innebära stora
olägenheter för cyklister, då det saknas riktigt bra alternativa vägar
för denna trafik i öst- västlig riktning. Under förutsättning att
cykeltrafiken sker i gångfart och att de gående ges företräde utgör
detta heller inget problem. Att så är fallet i Karlskrona visar även
olycksstatistiken där ingen kollisionsolycka mellan gående eller
cyklister rapporterats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
114, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift och servicenämnden
Akten
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KS. 2014.381.311

§ 55
Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i
närheten av centralstationen.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Elin Johansson.
Förslaget är att fler bilparkeringsplatser anläggs vid centralstationen i
Karlskrona då många resande inte får plats på nuvarande
parkeringsytor.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 19 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att det
geografiskt närliggande projektet Pottholmen kommer det att
anläggas ett parkeringshus precis väster om Blekingegatan. Ett av
syftena med detta är att vara ett alternativ för de som pendlar med
buss eller tåg. För angöringstrafik i samband med tågavgångar,
planeras angöringsplatser att anläggas i anslutning till
centralstationens östra entré.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
115, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift och servicenämnden
Trafikverket
Akten
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KS. 2014.339.312

§ 56
Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan
delen för gående och delen för cyklande på gc- vägen längs
Torhamnsvägen i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Simon Svedklint.
Förslaget är att måla en skiljelinje mellan delarna för gående och
cyklande på gång- och cykelvägen längs Torhamnsvägen i Jämjö.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 20 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att gångoch cykelvägen längs Torhamnsvägen är ett ansvar för Trafikverket
varför frågan överlämnas till dem för handläggning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
116, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget skall anses vara besvarat
2. att till Trafikverket framföra en rekommendation om att
medborgarförslaget är en bra idé.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift och servicenämnden
Akten
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KS. 2014.358.315

§ 57
Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser
invid Villavägen i Jämjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Sabina Nordahl.
Förslaget är att fler parkeringsplatser ska anläggas vid Villavägen i
Jämjö då parkerade bilar tar upp båda sidorna av vägen, vilket gör
den trång och upplevs farlig att färdas på.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 21 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
fastigheterna i anslutning till Villavägen ägs av ett privat
bostadsföretag i Karlskrona. Det är ett ansvar för denne att tillgodose
parkeringsbehovet för de boende.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
117, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt
2. att i svaret informera om att det är enskild väghållare (vägförening)
i Jämjö samhälle som sökanden kan vända sig till.
____
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Drift och servicenämnden
Trafikverket
Akten
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KS. 2014.358.315

§ 58
Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen
vid övergången vid busshållplatsen i Öljersjö.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Julia Williamsson.
Förslaget är att bygga en refug vid busshållplatsen i Öljersjö,
eftersom denna upplevs som väldigt farlig och riskfylld. Med en refug
skulle riskerna minska betydligt.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 22 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att E22 är
ett ansvar för Trafikverket varför frågan överlämnas till dem för
handläggning.
Julia Williamsson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
118, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar att till Trafikverket framföra
rekommendationen om att medborgarförslaget är en god idé.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Gunilla Ekelöfs
tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt
2. att till Trafikverket framföra rekommendationen om att
medborgarförslaget är en god idé.
____
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Drift och servicenämnden
Akten
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KS. 2014.478.312

§ 59
Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång- och
cykelväg mellan Trummenäs och Ramdala.
Medborgarförslaget väcktes vid fullmäktiges sammanträde
den 23 oktober 2014, § 187, av Inger Nilsson.
Förslaget är att anlägga en gång- och cykelväg mellan Trummenäs
och Ramdala. Vägen är starkt trafikerad och till stor del av tung trafik
och arbetsfordon. Barn som ska till fritidsaktiviteter, till badplatsen i
Trummenäs, eller besöka vänner, färdas på denna sträcka. Även
skolan skulle kunna utnyttja de områden med natur och
motionsslingor som finns i Säby-Trummenäs om man på ett säkert
sätt kunde låta barnen cykla mellan skolan och detta område, menar
Inger. Fler barn skulle också kunna cykla till skolan, och de barn som
inte har skolskjuts idag skulle få en säkrare skolväg. Cykelvägen är
efterfrågad av barn på fritidshemmet Silvertärnan.
Drift och servicenämnden har vid sammanträde den 27 januari 2015
§ 23 lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
Trummenäsvägen är en statlig väg med vägnummer 738. Det är
framförallt ett ansvar för Trafikverket att bygga ut infrastrukturen för
gående och cyklande längs det statliga vägnätet. Karlskrona
kommun och region Blekinge har, tillsammans med Trafikverket, tagit
fram en regional cykelplan där en cykelväg på den aktuella sträckan
är med, och har hög prioritet. När denna kan komma till stånd beror
på medelstilldelning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
119, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten
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KS.2015.5.102

§ 60
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kamal osman (S) har i en skrivelse daterad 18 februari 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden.
Sara Högelius (V) har i en skrivelse daterad 23 februari 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Ulf Lundh (C) har i en skrivelse daterad 4 mars 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som 1:e vice
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.
Henrik Ljunquist (SD) har i en skrivelse daterad 31 mars 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i Drift- och servicenämnden.
Sven-Otto Ullnér (M) har i en skrivelse daterad 10 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ordförande i kommunrevisionen.
Caroline Skoglöw (V) har i en skrivelse daterad 13 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Jonas Klang (SD) har i en skrivelse daterad 15 april 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Funktionsstödsnämnden.
Peter Di Zazzo (SD) har i en skrivelse daterad 17 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Julia Johansson (C) har i en skrivelse daterad 21 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Elin Håkansson (KD) har i en skrivelse daterad 23 april 2015 avsagt
sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
___
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 61
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C)
föreslår fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Drift- och servicenämnden
Ledamot Helen Olsson (SD) efter Henrik Ljunquist
Ersättare Marga Schijev (SD) efter Helen Olsson
Kommunstyrelsen
Ersättare Lenita Karlsson (S) efter Liten Löfgren
Kommunassurans Syd Försäkring AB
Ombud Patrik Hansson (S)
Visit Blekinge ideell förening
Ombud Maria Persson (C)
Springerska Fonden
Ledamöter:
Chatarina Holmberg (S)
Christer Holmberg (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Lotta Antman (SD)
Ersättare:
Åse Nygren (S)
Susanne Öhrn (S)
Robin Kullberg (FP)
Ola Palmgren (M)
Frode Jadbrant (MP)
Funktionsstödsnämnden
Ledamot Tove Håkansson (SD) efter Jonas Klang
Ersättare Ronnie Nilsson (SD) efter Tove Håkansson
Kommunalförbund Sydarkivera Ab
Revisor Pål Wetterling (M)
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KS.2015.159.007
KS.2015.160.007
KS.2014.76.041
KS.2015.151.041

§ 62
Anmälningsärende
a) Granskning av utveckling i Karlskrona AB.
b) Granskning av konsultupphandlingar
c) Funktionstödsnämnden 150312, § 12 Verksamhetsberättelse, för
handikappnämnden.
d) Drift- och servicenämnden 150224 § 29 Internbudget 2015 för
Drift- och servicenämndens verksamheter.
Jan-Olof Petersson (FP), Patrik Hansson (S) OCH Elina Gustafsson
(S) yttrar sig under punkt a.
______

23 april 2015

Akterna
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KS.2015.227.331
KS.2015.228.106
KS.2015.230.210
KS.2015.237.106
KS.2015.238.514
KS.2015.266.822
KS.2015.274.840
KS.2015.275.514
KS.2015.276.210
KS.2015.277.170
KS.2015.278.312
KS.2015.279.822
KS.2015.280.312
KS.2015.281.312
KS.2015.291.210
KS.2015.292.330
KS.2015.293.210
KS.2015.297.849
KS.2015.300.370
KS..2015.313.531
KS.2015.315.310
KS.2015.316.311
KS.2015.319.214
KS.2015.320.210
KS.2015.322.420
KS.2015.323.514
KS.2015.348.103
KS.2015.349.609
§ 63
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen/Saltöbron,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om en guidad båttur som besöker Mjölnarholmen
m.m, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag angående väderskydd på turbåten Spättan, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att skapa renoverings-och underhållsplaner för
bebyggd miljö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tillsammans med
Landstinget Bleking köper Karlskrona centralstation, av Roland
Thörnqvist.
Forts

23 april 2015
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§ 63 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem och
införa P-skiva, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
varmbadhus, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att skapa ett levande aktivt industribesöksmål i
samarbete med Karlskrona Lampfabrik, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att hålla
Stortorget fritt från bilparkering samt göra fler parkeringsplatser för
bussar på Södra Kungsgatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att informera och visa vilka områden som är
aktuella för förtätning på Trossö, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att göra en utredning om det behövs en
centrumbrandkår, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att genomföra
en kampanj för att få fler att börjar cykla, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslutar att bjuda in
till möte för bilandet av en extern referensgrupp för att öppna
varmbadhusets verksamhet igen, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
presenterna och informera om de cykelleder som finns i kommunen,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan byggs om
med nycykelbana som ansluter till planerade cykelbanan mellan
Parkgatan och Ronnebygatan, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att i samband med att en ny plan ska tas fram
för Pottholmen även föreslå att lämna plats för företaget Bovieran,
lägenheter. Ett alternativ till boende på Rivieran, av Lennarth
Jonsson..
Medborgarförslag om att plantera fler träd på Oskuld parken
(Chapmansplan) och vid intilliggande KV. Lyktan, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att analysera och kartlägga de utsiktsplatser
som finns från de centrala stadsmiljöerna, av Roland Thörnqvist.

23 april 2015
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§ 63 forts
Inkomna medborgarförslag och motion.
Medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
strategiska platser för Karlskrona kommun, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag att i samarbete med Affärsverken m fl ta fram
produktion av solcellsel, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att stadsbussarna trafikerar Mariedal/Backabo
via Hillerödsvägen, av Anders Jacobsson.
Medborgarförslag om Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
Hålliwood där cykelbanor möter trafikkorsningar med
trafikljussignaler, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om namnge
bron mellan gamla infartsleden och Ekorrvägen i samband med
invigningen av den densamma, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
avbryta planläggnigen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen/Saltö
och byta plats till Blåportsområdet istället, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om Karlskrona kommun inför obligatoriska
platsbesök för kommunala beslutsfattare innan besluten ska tas,
framförallt inom Världsarvets utredningsområde, av Roland
Thörnqvist.
Motion om oljeskyddsberedskap, av Billy Åkerström (KD)
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att inom
Trossö styra fordonsparkering till Handelshamnen och Sparregården
vid olika aktiviteter och evenemang, av Roland Thörnqvist.
Motion om lättåtkomlig information till medborgarna, av Björn T
Nurhadi (SD).
Motion om L-ABC, HLR och AKUT-test av Björn T Nurhadi (SD).
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen och motionerna till
kommunstyrelsen för beredning.
______
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KS.2015.290.106

§ 64
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
om navigatorscentrum och framtiden, av ledamot Emina Cejvan
(M).
__________
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KS.2015.290.106

§ 65
Svar på interpellation om navigatorscentrum och framtiden.
Interpellation den 13 april 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) från Emina Cejvan (M).
Patrik Hansson har den 22 april 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Emina Cejvan (M), Patrik Hansson (S) och Jan-Olof
Petersson (FP).
_____
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Kultur- och fritidsnämnden
Handläggare
Akten
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KS.2015.248.004

§ 66
Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården av
handlingar från kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.
Vid årsskiftet upphörde Kulturnämnden och Idrott- och
fritidsnämnden som myndigheter och deras ansvarsområden övertas
av den nya Kultur- och fritidsnämnden. Vården av Kulturnämndens
och Idrott- och fritidsnämndens allmänna handlingar, som inte
överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas av Kultur- och
fritidsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
101, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Kulturnämnden och Idrott- och
fritidsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-0401 överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift- och servicenämnden
Handläggare
Akten
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KS.2015.249.004

§ 67
Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
Vid årsskiftet upphörde Tekniska nämnden och Serviceförvaltningen
under Kommunstyrelsen som myndigheter och deras
ansvarsområden övertas av den nya Drift- och servicenämnden.
Vården av Tekniska nämndens och Kommunstyrelsens allmänna
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas
av Drift- och servicenämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
102, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Tekniska nämnden och
Kommunstyrelsen som inte är överlämnade till kommunarkivet 201504-01 överlämnas till Drift- och servicenämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Arbetsmarknadsnämnden
Kunskapsnämnden
Akten

27

KS.2015.250.004

§ 68
Arbetsmarknadsnämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.
Vid årsskiftet upphörde Utbildningsnämnden. Komvux under
Utbildningsnämnden och Arbetsmarknadsenheten under
Kommunstyrelsen flyttas till då till den nybildade
Arbetsmarknadsnämnden och deras ansvarsområden övertas av den
nya nämnden. Vården av Utbildningsnämndens och
Kommunstyrelsens allmänna handlingar som berör områden som
förflyttas och som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas
av Arbetsmarknadsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut
av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
103, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Kommunstyrelsen och
Utbildningsnämnden som berör den nybildade
Arbetsmarknadsnämnden och inte är överlämnade till
kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till
Arbetsmarknadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Utveckling i Karlskrona AB
Kommunstyrelsen
Akten
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KS.2015.251.004

§ 69
Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna
handlingar från Utveckling i Karlskrona AB.
Vid årsskiftet flyttades näringslivsenheten från det kommunala
bolaget Utveckling Karlskrona AB och deras ansvarsområde övertas
av Kommunstyrelsen. Vården av Utveckling Karlskrona AB allmänna
handlingar, som inte överlämnats till kommunarkivet, bör då övertas
av Kommunstyrelsen. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna
avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
104, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Utveckling Karlskrona AB som
inte är överlämnade till kommunarkivet 2015-04-01 överlämnas till
Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kunskapsnämnden
Handläggare
Akten
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KS.2015.252.004

§ 70
Kunskapsnämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från barn- och ungdomsnämnden och
Utbildningsnämnden.
Vid årsskiftet 2015 slogs Utbildningsnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden samman och deras ansvarsområde övertas av
Kunskapsnämnden. Vården av Utbildningsnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden allmänna handlingar, som inte överlämnats till
kommunarkivet, bör då övertas av Kunskapsnämnden. Enligt
arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
122, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att samtliga allmänna handlingar från Utbildningsnämnden och Barnoch ungdomsnämnden som inte är överlämnade till kommunarkivet
2015-04-01överlämnas till Kunskapsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Drift- och servicenämnden
Ekonomienheten
Akten
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KS.2015.75.282

§ 71
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern,
Stiftelsen Hemmet.
Ann-Louise Trulsson (KD), Rikard Jönsson (S) och Peter Glimvall
(M) anmäler jäv.
Drift- och servicenämnden beslöt vid sammanträde den27 januari
2015 att hemställa hos kommunfullmäktige om tillstånd att teckna 10årigt hyresavtal med Stiftelsen Hemmet avseende
omvårdnadsboendet Pantern.
Äldreförvaltningen hyr sedan den 1 januari 2005 lokaler för
omvårdnadsboendet Pantern på Pantarholmen av Stiftelsen
Hemmet. I samband med kontraktstecknandet 2005 genomförde
Stiftelsen Hemmet en större ombyggnad på 15 mnkr för att anpassa
lokalerna för hyresgästens (äldreförvaltningen) verksamhet. I
hyreskontraktet skrevs in att om hyresgästen (kommunen) lämnar
förhyrningen före den 31 december 2034, d.v.s. tidigare än 30 år
efter det ursprungliga kontraktstecknandet, så blir man skyldig att
lösa ut kvarvarande oavskrivet restvärde av investeringen på 15
mnkr. När kontraktet nu vid årsskiftet löpt i tio år så återstår 12,2
mnkr av investeringen att skriva av då hyrestillägget
annuitetsberäknas.
Under hösten 2014 har fastighetsavdelningen förhandlat med
fastighetsägaren för förändring av hyresvillkoren och i december var
vi och hyresvärden överens om de nya villkoren för ett nytecknande
av avtal.
När det gäller möjligheterna till andrahandsuthyrning av delar av
lokalerna så har fastighetsavdelningen haft långt gångna
förhandlingar med en extern part som varit mycket intresserad av att
hyra stora delar av A-huset på Pantern. Tyvärr så har den politiska
osäkerheten kring eventuell lagstiftning mot så kallade ”vinster i
välfärden” medfört att den externa intressenten troligen ej kommer att
gå vidare med sina planer. Den planerade uthyrningen skulle ha
renderat i ytterligare årlig besparing av kommunens hyreskostnader i
samma storleksordning som den framförhandlade hyressänkningen
ovan.
Forts
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§ 71 forts
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern,
Stiftelsen Hemmet.
Äldreförvaltningen och äldrenämnden har löpande informerats om
förhandlingarnas framskridande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
105, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge drift-och serviceförvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att
teckna ett tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 6 970 880 kr med
Stiftelsen Hemmet, avseende lokaler för äldreförvaltningens
omvårdnadsboende Pantern på Pantarholmen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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KS.2014.663.806

§ 72
Översyn av bidragsnormer.
Idrotts- och fritidsnämnden beslöt vid sammanträde den 8 december
2014 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagna
bidragsnormer.
Idrotts- och fritidsnämndens bidragsgrupp har genomfört en översyn
av bidragsnormer för föreningar som nämnden enligt reglementet
ansvarar för. I sammanställningen har även infogats normer för
kartbidrag, simskolebidrag och sponsringsbidrag som nämnden
tidigare beslutat om.
Förslaget har bearbetats och hänsyn har tagits till förändringar som
skett av Riksidrottsförbundet och de erfarenheter som förvaltningen
och nämnden skaffat sig sedan föregående översyn.
Vissa generella förändringar har även skett vad gäller ansökning som
i de flesta fall sker som en e-tjänst. Några förslag finns som nämnden
gemensamt bör ta ställning till vilka i materialet markerats med
avvikande färg.
Efter denna översyn bör bidragsgruppen entledigas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
106, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa bidragsnormer i enlighet med upprättat förslag.
Yrkanden
Lotta Antman (SD) yrkar att i dokumentet nämnt som bilaga b i den
kursiva texten ändras till följande; dessa normer omfattar ej bidrag till
–kultur, - vuxen- pensionärs eller sociala stödföreningar som erhåller
bidrag enligt andra normer i Karlskrona kommun.
att på sidan fem under rubriken ”bidragsberättigande deltagare”
stycke 2 ändra skrivelsen till följande: åldern räknas från det
kalenderår deltagaren fyller 5 år t om det kalenderår deltagren fyller
20 år, RF 25 år, samt att på alla andra platser i dokumentet där detta
står konsekvent ändra från 7 år till 5 år, samt att på sidan nr två
under rubriken allmänna bestämmelser lägga till en ny punkt med
ordalydelsen: skall vara öppen för alla oavsett kön, religion eller
etnisk bakgrund.
Forts
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§ 72
Översyn av bidragsnormer.
Björn Gustavsson (MP) och Billy Åkerström (KD) yttrar sig.
Sophia Ahlin (M) och Patrik Hansson (S) yrkar avslag på Lotta
Antmans ändrings-och tilläggsyrkande
Ordföranden ställer proposition på Lotta Antmans ändringsyrkande
mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Lotta Antmans
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bidragsnormer i enlighet med upprättat förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomienheten
Akten
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KS.2013.223.041

§ 73
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen
bereda och lämna förslag till resultatreglering. I sam-band med detta
är det dessutom lämpligt att beslut fattas avseende eventuell
överföring av investeringsmedel från föregående år.
Förslag till resultatreglering har beretts av bokslutsberedningen.
Nämnderna har, i före-kommande fall, redovisat sin syn på en
eventuell resultatreglering, och på en eventuell överföring av
kvarvarande investeringsmedel från föregående år.
Enligt huvudprincipen i gällande regelverk framgår:
Över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet över till
nästkommande år nämnd för nämnd,
Överföring av överskott förutsätter att de verksamhetsmässiga målen
för prestation och kvalitet m.m. är uppfyllda fullt ut,
Undantag från huvudprincipen kan, efter särskild prövning, medges
om det politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl, samt
Förslag till resultatreglering bereds av bokslutsberedningen och
beslutas av kommunfullmäktige.
För att en resultatreglering ska kunna fungera måste det ordinarie
budgetarbetet anpassas så att en god ekonomisk hushållning
säkerställs. Bokslutsberedningen är överens om att för bokslutet
2014 görs ingen resultatreglering, utan det viktiga är att säkerställa
att nämnderna har rätt förutsättningar för 2015. Den enda
kommunala enhet som blir föremål för framtida resultatreglering är
kommunens va-verksamhet som styrs av en specifik lag-stiftning.
VA-verksamheten har ett totalt eget kapital om 6,7 mnkr som ska
återbetalas till VA-kollektivet.
Eget kapital avseende VA-kollektivet, ska enligt Svenskt Vatten
(branschorganisation) återbetalas till medlemmarna i VA-kollektivet
de närmsta tre åren.
Forts
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§ 73 forts
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
”Medlen ska återföras/kompenseras de närmaste tre åren. För
överuttag kan reglering ske antingen genom en taxesänkning eller
användning av nödvändiga resurser.”
För att återbetala det egna kapitalet så föreslås att kommunens vataxa för 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå att det egna
kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera året.
I den gällande budgeten för 2015 finns inte någon reserv budgeterad
för en eventuell resultatreglering vilket skulle innebära att en
reglering får direkt påverkan på kommunens budgeterade resultat för
2015. För 2015 uppgår det budgeterade resultatet till + 17,1 mnkr.
Eftersom ingen nämnd föreslås bli föremål för resultatreglering,
uppstår ingen förändring av kommunens budgeterade resultat.
Beträffande de helägda bolagen så godkänner kommunfullmäktige
som ägare de av styrelserna föreslagna resultatdispositionerna på
stämman.
Beträffande överföring av investeringsmedel föreslås att de i stort
förs över enligt de av nämnderna redovisade förslagen. Förändringen
av investeringsbudgeten för år 2015 uppgår enligt förslaget till 83,489
mnkr exklusive beslut om tidigare överföringar.
De överförda investeringsbeloppen inkluderar även påbörjade men
inte slutförda investeringsprojekt.
För avslutade projekt överförs ej överskjutande medel.
Beträffande bolagens kvarvarande investeringsramar har
Karlskronahem begärt att få överföra ej utnyttjat investeringsutrymme
2014 om 81,3 mnkr till år 2015, vilket beslutats av Moderbolaget.
Totalt för kommunkoncernen uppgår beloppet till 164,789 mnkr.
Nämnder och styrelsers eventuella framställningar i samband med
hantering av bokslut 2014 kan härmed anses vara besvarade till
fullo.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
107, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2014,

23 april 2015
forts.
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§ 73 forts
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014.
2. att va-taxan för åren 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå
att det egna kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vartdera
året, samt
3. att godkänna upprättat förslag avseende överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Samtliga nämnder/styrelser
Handläggare
Akten
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KS.2015.253.004

§ 74
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Kommunallagen 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om
handläggning av motioner: en motion/medborgarförslag bör beredas,
så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall
detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma
tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag
som inte är färdigberedda vid fullmäktiges april- och
oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
108, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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AB Karlskorna Moderbolag
Ekonomienheten
Akten
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KS.2015.187.002

§ 75
Ändring ägardirektiv-införande av mål enligt
kommunfullmäktiges beslut.
Förslaget om ändringar av målen i ägardirektivet är en anpassning till
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige har beslutat om.
Kommunstyrelsen har den 27 januari 2015 beslutat om fördelning av
de mål och direktiv som Kommunfullmäktige antagit.
Fördelningen avser vilken nämnd/bolagsstyrelse som omfattas av
målen och vilka direktiv som en nämnd/bolagsstyrelse ”ansvarar” för
eller ”medverkar i”.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
109, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa upprättade ägardirektiv samt
2. att ägardirektivet överlämnas på stämmor i bolagen efter
Kommunfullmäktiges beslut.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Affärsverken AB
AB Karlskrona Moderbolag
IT-utvecklingschef
Akten
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KS.2015.186.107

§ 76
Utökat uppdrag för Affärsverken avseende Stadsnät.
Lars-Göran Forss (M), Michael Hess (SD) och Britt-Marie Havby (C)
anmäler jäv.
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att anta
handlingsplan om Fiberutbyggnad samt att uppdra åt Affärsverken att
revidera infrastrukturprogrammet.
Styrelsen skriver att kommunfullmäktige antog den 24 mars 2011 §
28 IT- infrastrukturprogrammet för Karlskrona kommun 2011- 2015.
Av den framgår bland annat Affärsverkens roll för utbyggnad av
fibernät. Förutsättningarna har ändrats sedan programmet antogs.
Affärsverken har förvärvat IP- Onlys fibernät på landsbygden.
Rollfördelningen behöver uppdateras där Affärsverken tar en större
roll.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
110, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta handlingsplanen Fiberutbyggnad 2015-2020 samt
2. att ge Affärsverken i uppdrag att revidera IT
infrastrukturprogrammet för år 2011-2015 under hösten 2015
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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Affärsverken AB
Karlskrona Moderbolag AB
Ekonomienheten
Akten
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KS.2015.184.040

§ 77
Utökad låneram Affärsverken.
Lars-Göran Forss (M), Michael Hess (SD) och Britt-Marie Havby (C)
anmäler jäv.
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den 6
mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att utöka
Affärsverkens låneram, att sänka Kruthusen Företagsfastigheters
låneram samt att sänka AB Karlskonahems låneram för 2015.
Styrelsen skriver att Affärsverkens styrelse beslutade den 27 februari
2015 att begära utökad låneram med 50 miljoner kronor från 1 385
miljoner kronor till 1 435 miljoner kronor. Skälen till detta är flera;
höga investeringar 2014, hög utdelning och koncernbidrag för år
2014, ett resultat lägre än budgeterat 2014 och ett ökat behov av
likviditet i samband med att elhandeln under 2015 kommer att
ansvara för den fysiska balanshandeln.
Låneram 2016 och framöver hanteras inom budgetberedningen.
Karlskronahem och Kruthusen kan minska sina låneramar 2015 utan
att verksamheten påverkas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 31 mars 2015, §
111, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka Affärsverkens låneram till 1 435 miljoner kronor för år
2015,
2. att sänka Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram med 515
miljoner kronor för år 2015, samt
3. att sänka AB Karlskronahems låneram till 1 540 miljoner kronor för
år 2015
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 78
Allmänpolitisk sakdebatt om förhållandena på
Socialförvaltningen.
Björn Fries (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12
februari § 32 hemställt om allmänpolitisk sakdebatt om förhållandena
på Socialförvaltningen.
I debatten deltar Björn Fries (V), Magnus Larsson (C), Eva
Strömqvist (S), Morgan Kullberg (M), Lotta Antman (SD), Ingrid
Hermansson (C), Jan-Olof Petersson (FP), Ingmarie Söderblom
(MP), Tommy Olsson (KD), Maiellen Stensmark (MP), Åsa Gyberg
Karlsson (V) och Ann-Louise Trulsson (KD)
______

21 maj 2015

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den 21
maj 2015
§ 79 Ordningsfråga
__
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21 maj 2015

Plats och tid

Landstingssalen, Wämö Center
Torsdagen den 21 maj 2015 kl 13.00-14.10

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf.

Ledamöter

Rikard Jönsson (S)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Linda Ekström (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Magnus Larsson (C)
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21 maj 2015
Jörgen Johansson (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Björn Fries (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Fredrik Karlsson (C)
Claes-Urban Persson (S)
Sattar Zad (S)
Marcus Degerskär (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Anna Strömqvist (S)
Tajma Sisic (S)
Lotta Holgersson (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Gerd Sjögren (M)
Charlotta Sahlin (M)
Marianne Nordin (M)
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Robert Andersson (SD)
Göran Eklund (SD)
Pernilla Persson (C)
Markus Ottosson (V)

Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S)
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S)
Mats Fagerlund (S)
Birgitta Gamelius (M)
Ulf Danielsson (M)
Gunilla Ekelöf (FP)
Tommy Andersson (MP)
Mailellen Stensmark (KD)

Tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher
Kanslichef Elisabeth Arebark

Utses att justera

Åke Håkansson (S) och Emina Cejvan (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Onsdagen den 3 juni 2015, kl. 12.00

3

21 maj 2015

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 79
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rikard Jönsson

Justeringsledamot …………………………………………………….
Åke Håkansson (S)
Justeringsledamot ………………………………………………
Emina Cejvan (M)

4

21 maj 2015

5

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 3 juni 2015 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Elisabeth Arebark

21 maj 2015

6

§ 79
Ordningsfråga
Sophia Ahlin (M), ordförande Rikard Jönsson (S)Sofia Bothorp (MP),
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Christopher
Larsson (SD) och Mattias Liedholm (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar
att dagens sammanträde med kommunfullmäktige ställs in på grund
av att kungörelsen inte kommit ut inom rätt tid.
____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
16 – 17 juni 2015

§ 99

Presentation av ny kommundirektör

§ 100

Svar på medborgarförslag hur Hattholmen utvecklas

§ 101

Svar på medborgarförslag att ta fram en handlingsplan mot tiggeri

§ 102

Svar på medborgarförslag om att göra en konsekvensbeskrivning av flytt
av brandstationen/räddningskåren, Pottholmen

§ 103

Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/kv Muddret som
basstation för Kustbevakningen m.fl

§ 104

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
flytta verksamheterna i Östersjöhallen respektive idrottshallen till det s k
Arenaområdet på Rosenholm

§ 105

Svar på medborgarförslag om att bygga ny ishall på Rosenholm

§ 106

Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation som att
vara en av Sveriges mest soliga stad och kommun

§ 107

Svar på medborgarförslag om att förvärva fastigheter i kvarteret Bonde

§ 108

Svar på medborgarförslag om att ställa in nyårsfyrverkeri

§ 109

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 110

Folkhälsorådet i Karlskrona kommun

§ 111

Anmälningsärenden

§ 112

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 113

Inkomna interpellationer

§ 114

Kommunala val

§ 115

Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet.

§ 116

Årsredovisning år 2014 för Karlskrona kommun

§ 117

Rapport avseende finansverksamhet första tertialet 2015

§ 118

Förslag till kommungemensam värdegrund

§ 119

Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn

§ 120

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Blekinge

Sign

Sign

Sign
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§ 121

Godkännande av revisionsberättelse 2014 för Kommunsamverkan Cura
Individutveckling

§ 122

Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2014

§ 123

Förslag till ny arena för handboll m.m.

§ 124

Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning

§ 125

Budget 2016 och planer 2017 – 2018 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 126

Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar
och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad

§ 127

Ordförandes sommarhälsning
_________

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
tisdagen den 16 juni 2015 klockan 08.30 – 17.00
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 -13.30
Onsdagen den 17 juni 2015 klockan 08.30 – 21.20
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 -13.30,17.00-18.00
Närvarande den 16 juni 2015
Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.
Ålderman

Rikard Jönsson (S) jäv del av § 115
Maria Persson (C) jäv del av § 115, jäv § 120
Jörgen Johansson (C) del av § 115
Patrik Hansson (S) jäv del av § 115, jäv § 122
Linda Ekström (S) kl 11.00-17.00 del av §§ 115, 116-125
Peter Johansson (S) jäv del av § 115
Eva-Marie Malmgren (S) jäv del av § 115, jäv § 120
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 08.30-14.05 §§ 99-120, jäv del
av § 115
Patrik Andersson (S) jäv del av § 115
Helene Gustafsson (S) jäv del av § 115
Hind Abdul-Wahab (S) jäv del av § 115
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) jäv del av § 115
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S) jäv del av § 115, jäv § 122
Mikael Hammarin (S) jäv del av § 115
Thomas Karlsson (S) jäv del av § 115
Lisbeth Bengtsson (S) jäv del av § 115, jäv § 120
Åke Håkansson (S) kl 08.30-12.00 §§ 99- del av §§ 119, jäv
del av § 115
Åse Nygren (S) jäv del av § 115
Jan-Anders Lindfors (S) jäv del av § 115
Eva-Lotta Altvall (S) jäv del av § 115
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S) jäv del av § 115
Fredrik Wallin (S) kl 13.45-17.00 §§ 120-del av 125, jäv §
121
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M) jäv del av § 115, jäv § 122
Jan-Åke Nordin (M) jäv del av § 115
Lars-Göran Forss (M) jäv del av § 115
Emina Cejvan (M) jäv del av § 115

Sign

Sign

Sign
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Emma Stjernlöf (M) jäv del av § 115, jäv § 120, jäv § 122
Anders Ovander (M) jäv del av § 115
Jan Lennartsson (M) jäv del av § 115
Emma Swahn Nilsson (M) jäv del av § 115, jäv § 122
Carl-Göran Svensson (M) jäv del av § 115
Anna Ottosson (M) jäv del av § 115, jäv § 122
Sophia Ahlin (M) jäv del av § 115
Camilla Karlman (SD) jäv del av § 115
Martin Henriksson (SD) jäv del av § 115
Pernilla Cederholm (SD) jäv del av § 115
Ove Uppgren (SD) jäv del av § 115
Christopher Larsson (SD) jäv del av § 115, jäv § 122
Björn Nurhadi (SD) jäv del av § 115
Paul Cederholm (SD) jäv del av § 115
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP) jäv del av § 115, jäv § 122
Jan-Olof Petersson (FP) kl 13.45- 17.00 §§ 120- del av 125
Börje Dovstad (FP) jäv del av § 115
Magnus Larsson (C) jäv del av § 115, jäv § 122
Jörgen Johansson (C) jäv del av § 115
Ingrid Hermansson (C) jäv del av § 115
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) kl 13.45-17.00 §§ 120- del av
§ 125
Ingmarie Söderblom (MP) jäv del av § 115
Sofia Bothorp (MP) kl 10.10- 17.00 §§ 115-del av § 125 , jäv
§ 122
Björn Gustavsson (MP) jäv del av § 115, jäv § 121
Johan Eriksson (V) jäv del av § 115
Ulf Hansson (V) jäv del av § 115
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V) jäv del av § 115
Billy Åkerström (KD) jäv del av § 115
Ann-Louise Trulsson (KD) kl 13.45-17.00 §§ 120- del av §
125
Tjänstgörande ersättare

Sign

Sign

Marianne Nordin (M) jäv del av § 115
Ida Henriksson (S) kl 08.30-11.00, 14.05-17.00 §§ 99- del
av § 115, 121-del av §§ 125
Håkan Eriksson (S) jäv del av § 115
Kerstin Ekberg Söderbom (S) jäv del av § 115
Stefan Andersson (S)
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S) kl 08.30-13.45 §§ 99-119, 121, jäv del
av § 115
Morgan Kullberg (M) jäv del av § 115
Birgitta Gamelius (M) jäv del av § 115
Sign
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Charlotta Sahlin (M) jäv del av § 115
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
Mikael Augustsson (FP) kl 08.30-13.45 §§ 99-119, 121-122
Gunilla Ekelöf (FP) jäv del av § 115, jäv § 121
Maiellen Stensmark (MP) kl 08.30-10.10 §§ 99-119, 121122
Inga Lill Siggelsten-Blum (KD) kl 08.30-14.30 §§ 99-124, jäv
del av § 115
Tajma Sisic (S) kl 13.45-17.00 §§ 120-del av § 125
Gerd Sjögren (M) del av § 115, 122
Claes- Urban Persson (S) del av § 115, 122
Mats Fagerlund (S) del av § 115
Robert Andersson (SD) del av § 115, 122
Marcus Degerskär (S) del av § 115
Pernilla Persson (C) del av § 115
Fredrik Karlsson (C) del av § 115, 122
Närvarande ersättare

Tajma Sisic (S) kl 10.45-12.00
Mats Fagerlund (S)
Ida Henriksson (S) kl 11.00-14.05
Marcus Degerskär (S)
Claes- Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M)
Robert Andersson (SD)
Mikael Augustsson (FP) kl 13.45-17.00
Anders Persson (S) kl 13.45-17.00
Maiellen Stensmark (MP)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)

Närvarande den 17 juni 2015
Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf.

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S) kl
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S) kl 08.30-13.40 del av §§ 125
Laila Karlsson (S)

Sign

Sign

Sign
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Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S) kl 08.30-15.30 del av §§ 125
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 08.30-13.40 del av §§ 125
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 08.30-20.10 del av §§ 125
Anders Ovander (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M) kl 08.30-17.00 del av §§ 125
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD) kl 08.30-14.50 del av §§ 125
Ove Uppgren (SD) kl 08.30-14.30 del av §§ 125
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Jan-Olof Petersson (FP) kl
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 08.30-13.40 del av §§ 125
Ingrid Hermansson (C) kl13.45-21.20 del av §§ 125
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Ingmarie Söderblom (MP) kl 08.30-15.30 del av §§ 125
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V) kl 08.30-15.00 del av §§ 125
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Sign

Sign

Sign
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Billy Åkerström (KD)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Tjänstemän
Nämndsekreterare
Kanslichef

Sign

Marianne Nordin (M)
Ida Henriksson (S) kl 08.30-11.05 del av §§ 125
Håkan Eriksson (S)
Kerstin Ekberg Söderbom (S) kl
Tajma Sisic (S)
Stefan Andersson (S) kl 08.30-11.05, kl 11.05-13.40 del av
§§ 125
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Charlotta Sahlin (M) kl 13.40-21.20 del av §§ 125,126 -127
Gerd Sjögren (M)
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD) kl 15.30-21.20 del av §§ 125,
Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-14.55 del av §§ 125
Pernilla Persson (C)
Harry Rson Svensson (KD) kl 11.05-21.20 del av §§ 125,
126-127
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.30- 21.20, del av §§
125, 126-127
Robert Andersson (SD) kl 15.30-21.20 del av §§ 125, 126127
Mikael Augustsson (FP) kl 14.55-21.20, del av 125, 126-127
Maiellen Stensmark (MP) kl 15.30-21.20, del av §§ 125,
126-127
Mats Fagerlund (S) kl 15.30-21.20, del av §§ 125,126-127
Ida Henriksson (S) kl 11.05-21.20
Anders Persson (S)
Stefan Andersson (S) kl 11.05-21.20
Mats Fagerlund (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes-Urban Persson (S)
Robert Andersson (SD)
Göran Eklund (SD)
Fredrik Karlsson (C)
Mikael Augustsson (FP)
Maiellen Stensmark (MP)

Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sign

Sign
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Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Roland Andréasson (S), Anders Ovander (M),
Eva-Lotta Altvall (S), Emma Swahn Nilsson (M)

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………….. §§ 99-127
Elisabeth Arebark

Ordförande

…………………………………
Rickard Jönsson (S) jäv del av §§ 115

Ålderman

…………………………………
Jörgen Johansson (C) del av §§ 115

Justeringsledamot …………………………………………………….
Jan –Anders Lindfors (S) jäv del av §§ 115
Justeringsledamot ………………………………………………
Anders Ovander (M) jäv del av §§ 115
Justeringsledamot …………………………………………………….
Emma Swahn Nilsson (M) del av §§ 115
Justeringsledamot ………………………………………………
Eva-Lotta Altvall (S) del av §§ 115

Sign

Sign

Sign
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 juni 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef

Sign

Sign

Sign
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§ 99
Presentation
Den nya kommundirektören Carl-Martin Lanér presenterade sig.
_________

Sign

Sign

Sign
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Akten

KS 2014.618.210

§ 100
Svar på medborgarförslag hur Hattholmen utvecklas
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 10-11 december 2014, § 224, av Magnus Eriksson. Förslaget
visar idéer hur Hattholmen kan utvecklas.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse, upprättad den 10 mars
2015, lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att
förslaget pekar på möjligheten att inom området anlägga parker med
lekytor, maritima verksamheter, husbilparkering, sjöbodar med
båtplatser, kallbadhus och restaurang.
Tanken är också att knyta samman Hattholmen med centrala staden
via ett trädkantat gång- och cykelstråk och att tona ner infartsleden
till en gata med dämpad hastighet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats
planuppdraget att ta fram ett planprogram för Hattholmen.
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den
demokratiska planprocessen för aktuellt område. Det planförslag
som utarbetas av förvaltningen kommer att ställas ut för samråd med
möjligheter för alla medborgare att lämna ytterligare synpunkter.
Kommunfullmäktige ordförande beslutar
att ärendet utgår eftersom beslut fattades på kommunfullmäktiges
sammanträde den 3 juni 2015, § 82.
_________

Sign

Sign

Sign
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Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS.2014.151.709

§ 101
Svar på medborgarförslag om tiggeri
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 juni 2014, § 51, av Roland Törnqvist. Förslaget är att ta fram en
handlingsplan mot tiggeri.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den 8 maj
2015 lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att
socialnämnden lämnade vid sammanträde den 25 augusti 2014, § 103,
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget behandlades av kommunfullmäktige den 29 januari 2015.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera förslaget för en kartläggning och behovsbedömning, samt utifrån den kunskapen återkomma
till kommunfullmäktige med en eventuell åtgärdsstrategi.
Socialnämnden har genomfört en kartläggning av situationen för tiggare i
Karlskrona och har på nytt behandlat ärendet vid sammanträde den
23 mars 2015, § 57. Nämnden har lämnat ett yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 180,
beslutat för egen del
att ge Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för samarbete med kommuner i Rumänien.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna socialnämndens redovisning och kartläggning av
situationen för tiggare i Karlskrona, samt
2. att medborgarförslag därmed skall anses besvarat. Forts

Sign

Sign

Sign
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§ 101 forts
Svar på medborgarförslag om tiggeri
Yrkande
Björn Fries (V) yrkar att ansöka från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
för att skyndsamt i samarbete med kyrko- och frivilliga organisationer
utveckla trygga boendemöjligheter för utsatta EU-migranter som vistas i
Karlskrona.
Christopher Larsson (SD), Ingrid Hermansson (C) och Birgitta Gamelius
(M) yttrar sig.
Propositions och förslag
Ordförande ställer proposition på Björn Fries tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Björn Fries
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 15 ja-röster och 57 nej-röster, 1 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkandet. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna socialnämndens redovisning och kartläggning av
situationen för tiggare i Karlskrona, samt
2. att medborgarförslag därmed skall anses besvarat.
_________

Sign

Sign

Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.202.170

§ 102
Svar på medborgarförslag om at göra en konsekvensbeskrivning av
flytt av brandstationen/räddningskåren, Pottholmen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att det görs en
konsekvensbeskrivning över flytten av brandstation/räddningstjänst.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Roland
Thörnqvist har inlämnat ett medbogarförslag med önskemål om att
flyttningen av brandstationen/räddningskåren från Pottholmen ska
konsekvensbeskrivas. Förslagsställaren anser att effekterna på Trossö och
stadsdelarna söder om brohålan vad gäller möjligheterna till livräddande
insatser och insatser för skydd av den unika kulturmiljön måste utredas
innan förslaget till detaljplan för Pottholmen antages av kommunfullmäktige
och vinner laga kraft.
Räddningstjänsten genomförde 2001 en Brandstationsutredning som bland
annat omfattade analys av körtider, risk- och skyddsvärda objekt samt vilka
dimensionerande olyckor som skall beaktas vid lokalisering av en ny
brandstation. Resultatet pekade ut Stadsträdgården som förstahandsalternativ och Oskarsvärn som andrahandsalternativ för en lokalisering.
Stadsträdgården har därefter utvecklats till ett externhandelsläge och är
därför inte längre aktuellt. Kommunstyrelsen beslut därför 2015-03-31 att
den nya brandstationen skall placeras på Oskarsvärn.
Uppdraget att detaljplanelägga Pottholmen baseras på förutsättningen att
brandstationen flyttas i enlighet med ovanstående utredning. Det kan
noteras att Länsstyrelsen under hela planprocessen inte har ifrågasatt
flyttningen av brandstationen till en lokalisering vid Oskarsvärn.
Insatstiderna kommer att förlängas för stadsdelarna innanför brohålan med
cirka tre minuter men kommer att förkortas motsvarande för stadsdelar
som ligger norr om Sunna kanal.
Forts

Sign

Sign
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§ 102 forts
Svar på medborgarförslag om at göra en konsekvensbeskrivning av
flytt av brandstationen/räddningskåren, Pottholmen
Oavsett Räddningstjänstens lokalisering så är egenskyddet för varje
fastighet den viktigaste och primära förebyggande insatsen. Varje
fastighetsägare har ett ansvar att upprätthålla ett lämpligt brandskydd.
Räddningstjänsten är en kompletterande resurs till detta egenansvar.
Räddningstjänsten arbetar därtill med förebyggande information och
utbildning och medverkar vid besiktningar för att minska risker och för att
verka skadeförebyggande i verksamheter och byggnader.
Skyddsbehovet för världsarvsobjekten har särskilt lyfts till Världsarvsrådet
där samtliga fastighetsägare tillsammans med kommun och länsstyrelse
samverkar i dessa och andra frågor av betydelse.
Frågan får anses tillräckligt utredd och processad genom hela
planläggningen för Pottholmens utveckling.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.169.210

§ 103
Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/kv Muddret
som basstation för Kustbevakningen m.fl.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att Hattholmen/kv
Muddret planläggs för Kustbevakningen, Sjöräddningen, Lots och
Räddningskårens havs- och vattenverksamhet.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
förslagsställaren pekar på att området har en god befintlig infrastruktur och
har goda förutsättningar att samla nämnda verksamheter på ett och
samma geografiska område med goda samordningsförutsättningar.
Tillräckliga markytor finns för att rymma allt som krävs för de olika
verksamheterna.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats planuppdraget att
ta fram ett planprogram för Hattholmen. I Översiktsplan 2030 pekas
inriktningen ut för området med en ambition att skapa en stadsmässig grön
stadsdel som är funktionsblandad med ett önskvärt inslag av bostäder och
rekreationsytor.
I sammanhanget kan också nämnas att Kustbevakningen i samverkan
med Försvarsmakten sedan en tid planerar för att bereda plats för Kustbevakningens fartyg och förråd på Marinbasens område.
Medborgarförslagets idéer kommer tidsmässigt lämpligt in i den
demokratiska planprocessen för aktuellt område och har överlämnats för
fortsatt handläggning till planavdelningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det planförslag som utarbetas av förvaltningen kommer
senare ställas ut för samråd med möjlighet för alla medborgare att lämna
ytterligare synpunkter.
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§ 103 forts
Svar på medborgarförslag om att planlägga Hattholmen/kv Muddret
som basstation för Kustbevakningen m.fl.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 183,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.179.800

§ 104
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut
om att flytta verksamheterna i Östersjöhallen respektive
Idrottshallen till det s k Arenaområdet i Rosenholm
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att flytta
verksamheterna från Östersjöhallen och Idrottshallen till Arenaområdet, Rosenholm, för att samla all sport och idrottsutövning på
samma ställe.
Kommunledningsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått uppdrag
att utreda placering av framtida idrottshallar som ska jämföras med
nuvarande eller som ska ersätta nuvarande Östersjöhall och
Idrottshall. En arbetsgrupp utreder nu detta med tillägget att en
framtida hall ska vara sådan att den fyller kraven för at spela elithandboll.
I utredningen måste också hänsyn tas till att hallarna används dagtid
av de skolor som finns på Trossö. Behovet av hallar för skolidrott
kommer också att öka när brandstationens gymnastiksal på
Pottholmen rivs.
Arbetsgruppen kommer att bereda frågan under våren och
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer sannolikt att fatta
beslut innan sommaren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 184,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

19

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.205.821

§ 105
Svar på medborgarförslag om att bygga ny ishall på Rosenholm
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att en ny
ishall byggs på Rosenholm och att den gamla ishallen byggs om till
handbollsarena.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den
8 april 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver
att förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att
bygga en ny ishall på Rosenholms arenaområde. När sedan den nya
ishallen är klar, byggs den nuvarande ishallen om till en handbollsoch multiarena. Förslagsställaren menar att det är hållbar utveckling
att fortsätta utveckla Rosenholmsområdet. Vad gäller finansieringen
ska Karlskrona kommun stå för en del och klubbarna tillsammans
med näringslivet för resten.
Inom Karlskrona kommun pågår ett arbete med att utreda hur våra
hanbolls- och ishockeyhallar ska se ut och var det ska ligga.
Rosenholmsområdet är ett av de ställen som vi funderar över. Även
finansieringen bereds. Förslag om både handbolls- och ishockeyhall
skall beslutas av kommunfullmäktige innan sommaren.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.98.840

§ 106
Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation
som att vara en av Sveriges mest soliga stad och kommun
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnvist. Förslaget är att
Karlskrona kommun fattar beslut om att ta tillvara vår unika situation
att vara en av Sveriges soligaste städer.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den
7 mars 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen
skriver att förslagsställaren menar att Karlskrona kommun ska fatta
beslut om att lyfta fram vår unika situation som at vara en av Sverige
mest soliga stad och kommun. Denna förutsättning, tillsammans med
vår skärgård, bör lyftas fram och marknadsföras. Vidare anser
förslagsställaren att det bör tas fram strategier för att ta tillvara
solenergin.
I kommunens turistverksamhet och marknadsföring inom det
kommunala bolaget, Utveckling i Karlskrona AB, används flitigt solen
marknadsföringen av staden och kommunen. Ett tidigare medborgarförslag ledde till att kommunen investerade i en solmätare. Det
visade sig snart att vår stad och kommun var en av landets soligaste
platser. När det gäller skärgården så är den kommunens unika profilbärare. Uttrycket ”Karlskrona. Mitt i Skärgården” finns med i all
profilering från bolagets sida. Detta ger vid handen att såväl sol som
skärgård är säkerställd i kommunikationen och marknadsföringen.
När det gäller att ta tillvara solenergin så har kommunens
fastighetsavdelning liksom Karlskronahem AB och Affärsverken
Karlskrona AB låtit uppföra solceller och solfångare på olika
byggnader. Vidare har Affärsverken AB projekterat och undersökt
möjligheterna att placera en solcellspark i kommunen. Vidare sker
över tiden samverkan med Energikontor Sydost för att inhämta
kunskap om solenergi.
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§ 106 forts
Svar på medborgarförslag om att ta tillvara vår unika situation
som att vara en av Sveriges mest soliga stad och kommun
Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har tagit fram
riktlinjer/policy för att underlätta för den enskilde att montera solceller
inom sin fastighet.
Vidare har kommunens energirådgivning möjlighet att ge råd till
enskilda intressenter i denna fråga. Detta innebär att Karlskrona
kommun redan nu arbetar aktivt med frågor rörande solenergi.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 186,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2014.464.252

§ 107
Svar på medborgarförslag om att förvärva fastigheter i
kvarteret Bonde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att förvärva de fastigheter som Stadsförsamlingen i
Karlskrona avser att avyttra i kvarteret Bonde 8 och därmed låta ett nytt
planerat ”kulturhus” byta form och plats och möjliggöra skapandet av ett
kulturkvarter i kvarteret Bonde.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 29 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att den 3 mars
2015 godkände kommunstyrelsen ”slutrapport 2014” från styrgruppen för
nytt kulturhus i Karlskrona. I samband med det fick kommundirektören
uppdraget att utreda om det är möjligt att skapa ett kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde. Att utreda förutsättningarna att förvärva Stadsförsamlingens fastigheter i kvarteret Bonde 8 ingår som en del av
uppdraget. Redovisningen av uppdraget kommer att ske i samband med
vårens budgetberedningar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 187,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2014.647.843

§ 108
Svar på medborgarförslag om att ställa in nyårsfyrverkeriet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnqvist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att ställa in kommande nyårsfyrverkeri på
Stakholmen och använda pengarna till annat.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 april 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun har sedan 90-talet anordnat ett officiellt nyårsfyrverkeri. Syftet till
detta är starkt kopplat till säkerhetsaspekten. Det sker tyvärr ofta olyckor i
samband med avfyrandet av fyrverkerier. Genom att erbjuda ett
kontrollerat avfyrande av utbildade pyrotekniker från en avspärrad plats tar
kommunen sitt ansvar för att bidra till att minska risken för personskador.
Genom att samla fyrverkerierna till en plats och under en begränsad
tidpunkt kan även störningarna på miljön minskas.
Mervärdet är även att Karlskrona kommuns invånare och besökare erbjuds
möjlighet till en gemensam upplevelse i Upplevelsernas Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 188,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 109
Avsägelser av kommunala uppdrag
Reine Svensson (V) har i en skrivelse daterad 16 juni 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen.
________
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Folkhälsorådet
Kommunledningsförvaltningen
Landstinget Blekinge
Länsstyrelsen Blekinge
Region Blekinge
Akten

KS 2011.417.440

§ 110
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen ansvarar sedan 1 januari 2013 för folkhälsofrågorna
vilket beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2012.
Då beslutades också att kommunfullmäktige fortsättningsvis ska utse
Karlskrona kommuns ledamöter i Folkhälsorådet för aktuell mandatperiod.
Sammansättningen i Folkhälsorådet har varit tre ordinarie ledamöter och
tre ersättare från kommunen och motsvarande antal från landstinget.
Kommunen har haft ordförandeposten och landstinget vice ordförandeposten.
Under 2014 har en länsgemensam folkhälsopolicy tagits fram. Det har
gjorts i samverkan mellan länets fem kommuner. Landstinget Blekinge,
Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge. Samtliga parter har också
antagit policyn.
I den gemensamma folkhälsopolicyn finns rollerna beskrivna. Landstinget
har ansvaret att driva det strategiska övergripande folkhälsoarbetet i länet,
samordna insatser och att föra in ett folkhälsoperspektiv i det regionala
utvecklingsarbetet.
Den politiska samordningen i länet innebär att en gång om året samlas de
ledande politikerna till ett möte. Med ledande politiker avses regionråd,
landstingsråd, kommunalråd och ledande oppositionspolitiker. På mötet
deltar även kommun- och förvaltningschefer samt tjänstepersoner som
arbetar inom folkhälsoområdet.
Landstingsfullmäktige har med anledning av folkhälsopolicyn också
beslutat att inte utse representanter till kommunernas folkhälsoråd. Det
innebär att Karlskrona kommun får bilda ett folkhälsoråd i en ny
konstellation med kommunpolitiker. Kommunens ledningsgrupp fortsätter
att vara styrgrupp för folkhälsofrågor.
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§ 110 forts
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun
Folkhälsorådet i Karlskrona ska fortsättningsvis bestå av sju ledamöter,
inga ersättare. Ansvarigt kommunalråd för folkhälsofrågorna utses till
ordförande. Ledamöterna till folkhälsorådet utses av kommunfullmäktige.
Kommunens ledningsgrupp är styrgrupp för folkhälsoarbetet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun ska bilda ett lokalt folkhälsoråd,
2. att det nya folkhälsorådet ska bestå av sju ledamöter som utses av
kommunfullmäktige,
3. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp, samt
4. att tidigare beslut som rör folkhälsorådets sammansättning upphör
(protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012 § 63).
Yrkande
Börje Dovstad (FP) yrkar att en av folkhälsorådets sju ledamöter utses till
vice ordförande i rådet.
Björn Gustavsson (MP) yrkar att folkhälsorådets sammanställning ser till
att möjliggöra för att samtliga partier att vara representerade i
folkhälsorådet.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på Björn Gustavssons
ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till attsats 2
mot Björn Gustavssons ändringsyrkande av attsatsen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på attsats 2.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag på attsats 2 röstar ja och den som vill bifalla
Björns Gustavsson förslag på attsats 2 röstar nej. Forts
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§ 110 forts
Folkhälsorådet i Karlskrona kommun
Fullmäktige beslutar med 61 ja-röster och 11 nej-röster, 1 avstår och 2
frånvarande att bifalla kommunstyrelsens förslag på attsats 2.
Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till
attsats 2 mot Börje Dovstads ändringsyrkande på attsats 2 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Börje Dovstads förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun ska bilda ett lokalt folkhälsoråd,
2. att det nya folkhälsorådet ska bestå av sju ledamöter och att en av de
sju ledamöterna utses till vice ordförande i rådet och att samtliga utses av
kommunfullmäktige,
3. att utse kommunens ledningsgrupp till styrgrupp, samt
4. att tidigare beslut som rör folkhälsorådets sammansättning upphör
(protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2012 § 63).
_________
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Akterna

KS 2014.577.214
KS 2014.042.013
KS 2015.177.041

§ 111
Anmälningsärenden
a) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-06, § 106,
detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Karlskrona kommun.
b) Socialnämnden 2015-05-18, § 94, budgetuppföljning per 30 april
2015.
c) Socialnämnden 2015-05-18, § 95, besparingsförslag
_________
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Akterna

KS.2015.441.821
KS.2015.442.100
KS.2015.451.861
KS.2015.452.106
KS.2015.453.315
KS.2015.454.879
KS.2015.457.861
KS.2015.459.879

§ 112
Inkomna medborgarförslag.
Medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på remiss, av
Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att redovisa att beslutsunderlag angående beslutet
att bygga om/till ishallen Arena Rosenholm, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att införa nationaldagsfirande med
nationaldagsparaden på Stortorget, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att under sommaren bygga upp den mindre kopian
av saluhallen på Fisktorget, av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna parkeringsplatser för bussar vid Stortorget,
av Roland Thörnqvist.
Medborgarförslag om att ordna guider för cykelturister, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att samband med Lövmarkanden förbereda firandet
av midsommarafton med att löva midsommarstången, av Roland
Thörnqvist.
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun under sommaren gör
satsningar på cykelkampanjer, av Roland Thörnqvist.
Komunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslagen till kommunstyrelsen för beredning.
________
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Aktern

KS. 2015.450.03

§ 113
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
Kommunfullmäktiges 29 september.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
om sysselsättningsfasen på Bubbetorps gård, av ledamot Emina Cejvan
(M).
__________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015.5.102

§ 114
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Folkhälsorådet
Ordförande Börje Dovstad (FP)
Vice ordförande Sophia Ahlin (M)
Ledamot Linda Ekström (S)
Jonas Sandström (S)
Lars Karlsson (C)
Sigrid Johansson (M)
Björn Nurhadi (SD)
Äldrenämnden
Ersättare Ann Nilsson (KD) efter Britt-Marie Strömqvist.
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2013.233.041

§ 115
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Vice ordförande i revisionen Mats Nilsson (S) och Thomas Almqvist från
EY redovisar revisionsberättelsen för år 2014.
Mats Nilsson (S), Sven-Otto Ullnér (M), Lars-Erik Johansson (SD),
Bernt Runesson (C) och Pål Wetterling (M) från revisionen har med
skrivelse den 23 april 2015 lämnat revisionsberättelse för år 2014.
Av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag.
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till
kommunfullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt
kommunfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisionernas påpekanden
Revisorerna ställer sig kritiska till socialnämndens hantering av
verksamheten under 2014.
Under årets har det uppmärksammats väsentliga brister i processer
som har stor betydelse för enskilda medborgares livssituation.
Bristerna bedöms vara särskilt allvarliga eftersom det rör vård av
barn, ungdomar och familjerätt.
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionen kommer att följa upp verkställigheten av de åtgärder som
nämnden har tagit fram beaktat de brister som har
uppmärksammats.
Revisorerna noterar med oro att handikappnämndens underskott
överstider det av fullmäktiges godkända överdraget.
Vidare anser revisorerna att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
nämnderna kan utvecklas.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse och övriga nämnder i
Karlskrona kommun i allt väsentligt har bedrivet verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentlighet är
rättvisande.
Revisorerna bedömer att socialnämndens interna kontroll inte har
varit tillräcklig. Vi bedömer att styrelsens och övriga nämnders
interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är
förenligt med de finansiella målen som fullmäktige uppställt. Inga av
de finansiella målen för 2014 är uppnådda. För fullmäktiges
verksamhetsmål har kommunstyrelsen inte gjort någon samlad
bedömning av måluppfyllelsen vilket medför att vi inte kan göra
någon bedömning av densamma.
Revisorernas uttalanden
Vi riktar anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning,
ledning, uppföljning och kontroll.
----Ledamot revisionen Bo Löfgren (FP) redovisar sin revisionsberättelse
2014. Undertecknad, av fullmäktige utsedd förtroendevald revisor i
kommunen och lekmannarevisor i Affärsverken AB med tillhörande
dotterbolag, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder och i kommunens företag. Jag anser min bedömning vara väl
underbyggd, opartisk och saklig.
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
I enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet bedömer
revisorerna självständigt och objektivt om de ska yrka anmärkning och/eller
avstyrka ansvarsfrihet. Enligt praxis riktas anmärkning till styrelse eller
nämnd vid allvarliga brister eller när revisorerna vill uppmärksamma brister
som de inte åtgärdas kan leda till att revisorerna kan eller kommer att leda
till att revisorerna avstyrker ansvarsfrihet vid senare tillfälle.
I den av övriga revisorer lämnade revisionsberättelsen delar jag det som
skrivits om revisorernas uppdrag och utgångspunkter och redogörelse för
resultatet för det gångna året, med koppling till revisorernas uppdrag.
Jag tillstyrker att årsredovisningen för 2014 godkänns men är tveksam till
om resultatet i årsbokslutet med de mål för god ekonomisk hushållning
som fullmäktige beslutat om.
Jag tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
och enskilda nämnder i dessa organ.
I övrigt åberopar jag bifogat dokument ”Revisorernas redogörelse
avseende 2014 års revision”, samt de rapporter som övriga revisorer
hänvisar till.
Nedan lämnar jag ett särskilt yttrande över mina anmärkningar mot
socialnämnd och kommunstyrelse och de väsentliga grunderna för detta.
Socialnämnd
Jag biträder helt de skäl som majoriteten av övriga revisorer åberopar för
att även 2014 rikta anmärkning mot socialnämnden.
Kommunstyrelsen
SKL har till vägledning för revisorer angett nyckelmoment i prövning av
ansvarsprocessen. Åtta grunder beskrivs som var för sig eller tillsammans
kan aktualisera frågan om anmärkning och/eller avstyrkan av ansvarsfrihet.
Jag finner att tre av dessa grunder har sin giltighet vid ansvarsprövningen
av kommunstyrelsen.
Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av
fullmäktige eller i föreskrifter.
Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
Förtroendeskada eller annan immateriell skada.
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Underlag för bedömning
Jag delar helt vad övriga förtroendevalda revisorer skriver i sin
revisionsrapport: ”Kommunstyrelsen har i förvaltningsberättelsen inte gjort
någon samlad bedömning huruvida de övergripande verksamhetsmålen för
god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En analys av målen har
genomförts kopplat till fastställda indikatorer men det görs ingen
bedömning av de enskilda målen har uppnåtts respektive om utfallet för
samtliga verksamhetsmål är tillfredställande. Sammantaget innebär detta
att vi inte kan göra någon bedömning om i vilken grad fullmäktiges
verksamhet har uppnåtts. Mot bakgrund till den låga måluppfyllelsen kring
de finansiella målen bedömer vi emellertid att kommunen för 2014 inte når
god ekonomisk hushållning fullt ut. Vi vill särskilt poängtera att kommunen
behöver finna en väg för att hantera det faktum att verksamhetens
nettokostnader överstiger skatteintäkter och generella statsbidrag.”
Av ”Revisorernas redogörelse avseende 2014 års revision” framgår vidare:
”Ändamålsenlig verksamhet innebär således bland annat genomförandet
av lagstadgade uppgifter samt hörsamhet och följsamhet till av
kommunfullmäktige beslutade mål.”
”Revisorerna anser att det inte finns någon bedömning från
kommunstyrelsen avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmålen. Detta
finner vi anmärkningsvärt”
”Ekonomiskt utrymme för att klara av andra risker och osäkerhetsfaktorer”
Som framgår av grafen på sidan 4 har kommunen inte någon gång under
de senaste fem åren uppnått ett överskott om två procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag
”Den underliggande problematiken med nämndernas underskott kvarstår
emellertid. De senaste åren har vi kunnat konstatera återkommande
negativa budgetavvikelser för dessa tre nämnder och i likhet med tidigare
år bedömer vi att det finns en överhängande risk att budgeten som centralt
styrinstrument förlorar sin styrande effekt.”
Även i budget 2014 tog verksamhetens nettokostnader i anspråk mer än
100 % av skatteintäkterna”
”Resultatet under ett antal år har räddats via engångsposter. Revisorerna
har under en följd av år påtalat risken med att vara beroende av poster av
engångskaraktär”
Forts

Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

36

Sammanträdesprotokoll

§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
”Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en
tillräcklig intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. ”
Kommunstyrelsen skall enligt 6 kap 1§ i kommunallagen ha uppsikt över
övriga nämnder och de kommunala företagen.
Uppsikten innebär att kommunstyrelsen skall leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter. För detta behöver
kommunstyrelsen ha uppsikt över de olika verksamheterna.
Kommunstyrelsen skall övervaka den ekonomiska förvaltningen, att
nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och medlen används
ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning finner brister
skall kommunstyrelsen lämna råd alternativt föra frågan till
kommunfullmäktige som får fatta beslut.
I en kontroll ingår – enligt ”Revisorernas redogörelse avseende 2014 års
revision”: Kommunstyrelsen har följt nämndernas utveckling under året. I
missiven till fullmäktige har förslag lämnats beträffande underskotten i bl a
social-, handikapp- och äldrenämnden. Vi anser att denna uppföljning kan
utvecklas vidare.
”Intern kontroll definieras som en process, där såväl politisk och
professionell ledning som all personal samverkar. Processen är utformad
för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål;
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. ”
Med ovanstående bedömning som underlag finner jag skäl till att
rikta anmärkning mot kommunstyrelsen. Min sammantagna
bedömning är att kommunstyrelsen inte har varit tillräckligt aktiv med
bakgrund i utövande av sin tillsynsplikt. Kommunstyrelsen har inte
vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med underliggande
problem genom att inte vidta adekvata och tillräckligt effektiva
åtgärder.
Kommunstyrelsen har brustit i att styra, leda, följa upp och kontrollera
verksamheten. Den har brustit i att i tid sätta in tillräckliga åtgärder. Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Kommunens förtroende har allvarligt skadats i samband med
socialnämndens och kommunstyrelsens oförmåga att hantera brister inom
socialtjänsten på ett sätt som strider mot gränsar till lagstiftning,
etiska/moraliska regler.
Ansvarsprövning
Bo Löfgrens sammanfattande slutsats med huvudskäl enligt ovan för 2014
som bakgrund är att:
Jag bedömer i likhet med övriga förtroendevalda revisorer att
årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Det lagstadgade balanskravet är inte uppfyllt.
Fullmäktiges två finansiella målsättningar är inte uppfyllda.
Jag riktar - i likhet med majoriteten av de förtroendevalda revisorerna –
även 2014 anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
Jag riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande måluppfyllelse,
ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige eller i föreskrifter,
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll samt förtroendeskada
eller annan immateriell skada.
I övrigt åberopar jag de av den förtroendevalda revisionsmajoritetens
bifogade redogörelse och rapporter. Jag åberopar också de externa
utredningar som gjorts av utomstående konsulter i samband med den
uppmärksammade händelsen våren 2014.
-----Ledamot revisionen Anna-Karin Leufstedt (S) redovisar sin
revisionsberättelse 2014.
----Forts
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Barn- och ungdomsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Jäv
Emina Cejvan (M), Helen Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V),
Chatarina Holmberg (S), Morgan Kullberg (M), Christopher Larsson
(SD) och Emma Stjernlöf (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för barn- och ungdomsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
------Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
handikappnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Jäv
Anna Ekström (FP), Thomas Karlsson (S), Anders Ovander (M), Inga
Lill Siggelsten Blum (KD), Gerd Sjögren (M) och gerd Sjögren (M)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för handikappnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
------
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
idrott- och fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Jäv
Kerstin Ekberg- Söderbom (S), Björn Gustavsson (MP), Ida
Henriksson (S), Christopher Larsson (SD), Charlotta Sahlin (M) och
Billy Åkerström (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för idrott- och fritidsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Med anledning av Bo Löfgrens anmärkning mot Kommunstyrelsen så har
kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring från kommunstyrelsen.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i Bo Löfgrens
revisionsberättelse och den inhämtade förklaringen från kommunstyrelsen
riktas ingen anmärkning från kommunfullmäktige mot kommunstyrelsens
ledamöter 2014.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M) och Björn Fries (V) yttrar sig.
Jäv
Sophia Ahlin (M), Lisbeth Bengtsson (S), Camilla Brunsberg (M), Börje
Dovstad (FP), Anna Ekström (FP), Håkan Eriksson (S), Elina Gustafsson
(S), Björn Gustavsson (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V), Patrik Hansson (S),
Ulf Hansson (V), Chatarina Holmberg (S), Rikard Jönsson (S), Camilla
Karlman (SD), Christopher Larsson (SD), Magnus Larsson (C), jan
Lennartsson (M), Jan-Anders Lindfors (S), Eva-Marie Malmgren (S), Björn
Nurhadi (SD), Anna Ottosson (M), Maria Persson (C), Emma Swahn
Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M) och Billy Åkerström (KD) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i Bo
Löfgrens revisionsberättelse och den inhämtande förklaringen från
kommunstyrelsen riktas ingen anmärkning mot kommunstyrelsen för 2014,
samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
kommunstyrelsen ansvarsfrihet.
-------Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
kulturnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Hind Abdul Wahab (S), Sophia Ahlin (M), Ulf Hansson (V), Martin
Henriksson (SD), Jan Lennartsson (M) och Anders Persson (S) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för kulturnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
miljö- och byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Jäv
Paul Cederholm (SD), Johan Eriksson (V), Susanne Johansson (S), Björn
Nurhadi (SD), Anna Ottosson (M), Carl-Göran Svensson (M) och Ingmarie
Söderblom (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
-----Forts
Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

41

Sammanträdesprotokoll

§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Med anledning av revisionens och Bo Löfgrens anmärkning mot
socialnämnden så har kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring
från nämnden. Av förklaringen framgår det att nämnden tagit del av
revisionens kritik och påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram för att rätta
till bristerna.
Mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen, Bo Löfgrens och den inhämtade förklaringen från
Socialnämnden riktas även anmärkning från kommunfullmäktige mot
Socialnämndens ledamöter 2014.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
Ingrid Hermansson (C) och Björn Fries (V) yttrar sig.
Jäv
Ingrid Hermansson (C), Hind Abdul Wahab (S), Pernilla Cederholm (SD),
och Camilla Karlman (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen, Bo Löfgrens och den inhämtande förklaringen från
nämnden, riktas anmärkning mot Socialnämnden för 2014, samt
2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
socialnämnden ansvarsfrihet.
-----

Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för tekniska
nämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Patrik Andersson (S), Paul Cederholm (SD), Gunilla Ekelöf (FP), LarsGöran Forss (M), Åke Håkansson (S), Jörgen Johansson (C), Anna
Ottosson (M) och Claes-Urban Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
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§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för tekniska nämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
utbildningsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Jäv
Mikael Hammarin (S), Åsa Nygren (S), Jonas Sandström (S) och Emma
Swahn Nilsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
valnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Mats Fagerlund (S), Birgitta Gamelius (S) och Susanne Johansson (S) och
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
------

Forts

Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

43

Sammanträdesprotokoll

§ 115 forts
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun.
Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
äldrenämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Jäv
Eva-Lotta Altvall (S), Pernilla Cederholm (SD), Peter Johansson (S), JanÅke Nordin (M) och Marianne Nordin (M) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för äldrenämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
-----Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Jäv
Anna Ottosson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och de
enskilda förtroendevalda i detta organ.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2013.233.041

§ 116
Årsredovisning år 2014 för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 mars 2015, § 71, godkänt
bokslutet för år 2014 och överlämnat det till kommunens revisorer.
Revisorerna har med skrivelse den 23 april 2015 tillstyrkt att
årsredovisningen för år 2014 godkänns av fullmäktige då den upprättats i
enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed.
Camilla Brunsberg (M) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2014.
________
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Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2011.127.045

§ 117
Rapport avseende finansverksamheten första tertialet 2015
I av kommunfullmäktige fastställd finanspolicy framgår att
kommunstyrelsen ska tillhandahålla rapportering om finansverksamheten i
enlighet med de årligt fastställda anvisningarna samt tre gånger om året till
kommunfullmäktige avge en rapport med en beskrivning av
finansverksamheten och riskhanteringen i den finansiella verksamheten.
All extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner, likviditetshantering och
finansiella placeringar i kommunkoncernen (den samlade verksamheten)
ska samordnas. Samordning sker genom den inom kommunledningsförvaltningen organiserade internbanken.
Målsättningen för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att:


Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital;



Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella riktlinjer,
eftersträva bästa möjliga finansnetto;



Inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar och effektivisera
finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och
övriga finansiella tjänster.

Upprättad finansiell rapport syftar dels till att utgöra underlag för planering
och beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansiell rapport per 30 april 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/bolagsstyrelser
Ekonomiavdelningen
Controller KLF
Akten

KS 2011.172.140

§ 118
Förslag till kommungemensam värdegrund
Under arbetet med Vision Karlskrona 2030 och Kommunkompassen blev
det tydligt att Karlskrona kommun saknar en gemensam värdegrund. Syftet
med en sådan värdegrund är att tydliggöra synen på oss själva och vårt
uppdrag. Värdegrunden blir också ett kitt som binder samman kommunens
olika verksamheter och ger oss en gemensam grund när det gäller
förhållningssätt till brukare, kunder och medarbetare.
Fem förvaltningar och tre kommunala bolag har gått före med egna
värdergrunder som till stor del bygger på de senaste årens arbete med
brukare/kundfokus och förbättrad service.
Ett förslag till kommungemensam värdegrund som bygger på de åtta
befintliga, togs fram under hösten 2014 och är väl förankrat i kommunens
ledningsgrupp.
MÖTE – den gemensamma värdegrunden.
Medborgar-kundfokus
Genom dialog och bra bemötande skapar vi värde för dem vi finns till för.
Öppenhet
Vi är tillgängliga, tydliga och trovärdiga.
Tillit
Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att samarbeta och möta
utmaningar.
Engagemang
Vi utvecklas genom förnyelse och ständiga förbättringar.
Vid två chefsdagar, hösten 2014 och våren 2015, har samtliga chefer i
Karlskrona kommun involverats i arbetet med att ta fram en kommungemensam värdegrund.
Forts
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§ 118 forts
Förslag till kommungemensam värdegrund
De har också fått möjlighet att ge förslag på hur värdegrunden kan
implementeras i verksamheterna.
Den kommunövergripande samverkansgruppen fick information om
förslaget till värdegrund och genomförandeplan i mars 2015. Frågan
diskuterades i samverkansgruppen som är positiv till förslaget och ser
behovet av en kommungemensam värdegrund.
Genomförandeplan 2015-2017
Värdegrundsarbetet är långsiktigt och ett ständigt pågående arbete. En del
av kommunens medarbetare är redan involverade i den egna
verksamhetens värdegrundsarbete, medan det för andra är något helt nytt.
Införandet bör därför delas in i tre steg:


Att känna till värdegrunden



Att förstå värdegrunden



Att agera utifrån värdegrunden

2015
Samtliga chefer involveras;


Projektgrupp utses



Verktygslåda tas fram – filmer, trycksaker, intranät med mera



Chefsdag med inspiration

2016 – 2017
Samtliga medarbetare involveras – arbetet med värdegrunden måste
utformas så att orden får mening och betydelse för var och en som arbetar
i kommunen;


Medarbetardagar med inspiration



APT

Ägare
HR-chefen

Forts
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§ 118 forts
Förslag till kommungemensam värdegrund
Budget
Det kommunövergripande arbetet med värdegrunden finansieras inom
kommunstyrelsens projektbudget. I övrigt ingår värdegrunden som en
naturlig del i förvaltningarnas och bolagens ordinarie arbete.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 170,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta den kommungemensamma värdegrunden,
2. att godkänna genomförandeplanen för 2015-2017, samt
3. att det kommunövergripande arbetet finansieras inom
kommunstyrelsens projektbudget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2011.301.406

§ 119
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april
2015 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa taxebilaga 2
enligt upprättat förslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skriver; Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan. Den
senaste revideringen av miljöbalkstaxan fastställdes av kommunfullmäktige
den 24 november 2011.
Aktuell revidering avser avgifter för bostadstillsyn och föranleds av att
fastighetsägarna upplevt den gällande taxan som orättvis. Därför har ett
förslag utarbetats i samarbete med fastighetsägarföreningen och har
följande innebörd.
Varje lägenhet debiteras en kostnad på 100 kronor per år med ett tak på
10 000 kronor per fastighet. Ett takpris införs även på 100 000 kronor som
högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag.
Förslaget innebär en minskning av budgeterade intäkter för år 2014 och
ger på helårsbasis minskade intäkter motsvarande cirka 500 000 kronor.
Taxebilaga två ändras avseende punkterna 200.60-1 – 200.60-7 som
ersätts med ny lydelse.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 171,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxebilaga två enligt förslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att taket på 100 000 kronor per
fastighetsbolag stryks i taxa 200.60-1.
Magnus Larsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt avslag
på Carl-Göran Svenssons ändringsyrkande.
Forts
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§ 119 forts
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn
Billy Åkerström (MP), Morgan Kullberg (M) yrkar bifall på Carl-Görans
Svenssons ändringsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag
Johan Eriksson (V), Björn Nurhadi (SD),
Gunilla Ekelöf (FP) och Ingrid Hermansson (C) yttrar sig
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att begära fram
ett klargörande kring om ärendet är förenligt med lagstiftning kring
likställighetsprincipen.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda att ärendet
ska avgöras i dag röstar ja och de som vill biträda Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 44 ja-röster mot 27 nej-röster och 1 avstår
och 3 frånvarande att ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss).
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Akten

KS 2015.239.042

§ 120
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för
Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Jäv
Lisbeth Bengtsson (S), Eva-Marie Malmgren(S), Maria Persson (C) och
Emma Stjernlöf (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Revisionen har med skrivelse upprättad den 16 mars 2015 lämnat
revisionsberättelse för år 2014. Av Karlskrona kommunfullmäktige utsedda
revisorer, har granskat Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet
som bedrivs av direktionen. Ernest och Young har biträtt i denna
granskning.
Revisionen skriver att direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. Den ansvarar även för att det finns intern kontroll.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med en inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Revisionen bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänsten
Östra Blekinge har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Revisionen bedömer utifrån årets granskning att direktionens interna
kontroll varit tillräcklig.
Inom varje mandatperiod ska direktionen fastställa ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst. Ett sådant handlingsprogram finns fastställt
för mandatperioden 2011-2014.
Revisionen bedömer att det i årsredovisningen ges en sammanfattande
redovisning och utvärdering av direktionens fastställda verksamhetsmål på
ett tillfredsställande sätt.
Forts
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§ 120 forts
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Revisionen bedömer att de av direktionen fastställda operativa målen har
uppnåtts.
Förbundet redovisar för år 2014 ett positivt resultat om 34 tkr, vilket
innebär att förbundet uppfyller målet om en budget i balans.
Sammantaget uppnår förbundet tre av tre finansiella mål för 2014.
Revisionen tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i
direktionen ansvarsfrihet.
Revisionen tillstyrker att Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning
godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 172,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja ledamöterna i direktionen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge ansvarsfrihet, samt
2. att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.551.701

§ 121
Godkännande av revisionsberättelse 2014 för Kommunsamverkan
Cura Individutveckling
Jäv
Gunilla Ekelöf (FP), Björn Gustavsson (MP) och Fredrik Wallin (S) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har efter
sedvanlig granskning av organisationens årsredovisning för år 2014
översänt denna tillsammans med revisionsberättelsen till respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige för prövning av förnyad
ansvarsfrihet för den sittande direktionen.
Revisorerna å sin sida tillstyrker att direktionen på nytt beviljas
ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret och att den upprättade
årsredovisningen samtidigt godkänns.
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten åter
uppvisar ett positivt resultat om dryga 5 miljoner kronor (dvs samma nivå
som för år 2013). I sammanhanget ska då också beaktas att i slutet av året
återbetalades till medlemmarna i likhet med i fjol delar av tidigare under
året inbetalade vårdavgifter.
Förbundets nuvarande egna kapital uppgår därmed till hela dryga
38 miljoner kronor. Detta är då fortfarande betydligt över den långsiktiga
nivå (max 20 mnkr) som bedömts som lämplig för förbundet och som
också angivits som ett finansiellt mål för förbundet.
Förbundet har samtidigt på nytt uppfyllt balanskravet och dessutom
merparten av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som direktionen
har fastställt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 173,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
ansvarsfrihet för år 2014 och samtidigt även godkänna den av förbundet
upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Region Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.358.107

§ 122
Ansvarsfrihet för Region Blekinges styrelse för verksamhetsåret 2014
Jäv
Camilla Brunsberg (M), Anna Ekström (FP), Elina Gustafsson (S), Patrik
Hansson (S), Christopher Larsson (SD), Magnus Larsson (C), Emma
Stjernlöf (M), Emma Swahn Nilsson (M), Anna Ottosson (M) och Sofia
Bothorp (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till Karlskrona
kommun med flera översänt de valda revisorernas revisionsberättelse för
år 2014 jämte upprättad årsredovisning för samma år.
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att verksamheten även
detta år har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att de finansiella målen har uppnåtts och att
regionen fortfarande har en ekonomi i balans.
Den interna kontrollen bedöms också nu i motsats till föregående år vara
tillräcklig.
Revisorerna ser det samtidigt som angeläget att regionen dels fortsätter
sin utveckling mot tydliga och mätbara mål, dels att en ekonomiska
redovisningen av resultatet bör utökas.
Revisorerna tillstyrker sedan att styrelsen beviljas ansvarsfrihet även för år
2014 och att den upprättade årsredovisningen för samma år samtidigt
godkänns.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 174,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år 2014, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2014 upprättade
årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2012.309.820

§ 123
Förslag till ny arena för handboll m. m.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med behandling av ”Slutrapport av
arbetet med Östersjöhallen/Idrottshallen” att ge kommundirektören i
uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp, med uppdraget.
1. Att utreda placering av framtida idrottshallar som ska jämföras med
nuvarande eller som ska ersätta nuvarande Östersjöhall och idrottshall,
2. Att se vilka effekter dessa placeringar medför för skolans idrottverksamhet i samband med att brandstationens idrottshall rivs.
Arbetsgruppen fick också direktivet att den nya Arenan ska fylla Svenska
Handbollsförbundets krav för spel i elitserien.
Arbetsgruppen har letts av kultur- och fritidsförvaltningens chef och i
gruppen har deltagit representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, driftoch serviceförvaltningen, Utveckling i Karlskrona AB, kunskapsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen behandlade delvis ärendet 2015-05-05, varvid medel
beviljades till förbättringar av idrottshallen, så att HIF Karlskrona ska kunna
spela i elitserien i hallen från och med höst i år.
Gruppens arbete har också redovisats del i budgetberedningen, dels på
kommunstyrelsens AUs sammanträde 2015-05-19.
I skrivelse upprättad den 12 maj föreslås fyra att-satser. Tre av dessa är
inte längre aktuella, eftersom de antingen beslutas om vid
kommunstyrelsens AU sammanträde 2015-05-05 eller finns upptagna i den
politiska ledningens förslag till budget för 2016, med plan för 2017 och
2018.
Kvarstår gör arbetsgruppens förslag: Att etablera en ny arena för
handboll/innebandy m.fl. idrotter med utgångspunkt från de förslag som
tagits fram.
Forts
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§ 123 forts
Förslag till ny arena för handboll m. m.
Kommunstyrelsens AU beslutade 2015-05-19 att ge kommundirektören i
uppdrag att göra en ny omarbetad bedömning och jämförelse av
alternativen till placering med förslag till beslut.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 28 maj 2015
lämnat redogörelse och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att man har
jämfört tre alternativ:
1. Ombyggnation av nuvarande Östersjöhallen
2. Nybyggnation av hall på Chapmans plan, samt
3. Nybyggnation av hall på Rosenholmsområdet
Av jämförelsen framgår att det snabbaste, mest ekonomiska alternativet,
med tillgång till parkeringsplatser är att bygga en ny arena på Rosenholmsområdet. Huruvida den i skissen presenterade placeringen av arenan är
den bästa placeringen inom området är osäkert. Arenan bör dock anslutas
till nuvarande arenakomplex så att de olika faciliteterna som finns i hela
arenakomplexet kan utnyttjas maximalt.
Dessutom finns Rosenholmsområdet bl.a. Blekinge Health Arena, med hög
kompetens inom idrottsområdet och en mycket bra test- och träningsmiljö.
Samtliga föreningar i Rosenholmsområdet bör också gemensamt kunna ge
underlag för cuper, lägerverksamhet m.m. på plats.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 176, för
egen del beslutat
1. att en lösning med en försäljning och återförhyrning ska presenteras
som ett alternativ när slutgiltigt investeringsbeslut skrivs fram,
2. att förslag till framtida driftsorganisation, tillsammans med
intressenterna, ska presenteras i samband med investeringsbeslutet, samt
3. att Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att senast den 31
oktober 2015 återkomma med slutligt förslag enligt ovan samt med en
reviderad tidplan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 176,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att en ny idrotts- och evenemangsarena ska lokaliseras till Trossö vid
nuvarande idrottshall/Östersjöhallen, samt
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§ 123 forts
Förslag till ny arena för handboll m. m.
2. att den ram som finns till investeringen begränsas till 100 mkr.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP), Börje Dovstad (FP),
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M), Magnus Larsson (C) och
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Billy Åkerström (MP) och Johan Eriksson (V) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.602.040

§ 124
Förslag till riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
Av kommunallagens 8:e kapitel, 1 § framgår att kommunfullmäktige ska
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om kommunen eller
landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 3 d §, ska
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Inom Kommunledningsförvaltningen har förslag till riktlinjer för God
Ekonomisk Hushållning upprättats. Förslaget har föredragits för och
slutligen förankrats inom kommunstyrelsens budgetberedning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 177,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.112.041

§ 125
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2016 och
planer 2017-2018 finns följande handlingar.
1. Majoritetens = socialdemokraternas, folkpartiets och
centerpartiets förslag till budget för 2016 samt ramar för 2017 och
2018, som innehåller 24 stycken att-satser
2. Moderaternas ”Ett starkare Karlskrona”, förslag till budget för
2016, samt ramar 2017-2018
3. Sverigedemokraternas budget för 2016 samt planer för 20172018
4. Synpunkter från Lärarnas Riksförbund på Budget 2016 samt
ramar för 2017-2018
5. Synpunkter från Lärarförbundet på Budget 2016 samt ramar för
2017-2018.
Inför kommunfullmäktigas sammanträde överlämnas följande
budgetförslag.
1. Miljöpartiets budget för år 2016, samt ramar för 2017 och 2018.
2. Vänsterpartiets budget 2016, en välfärd att lita på.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 178,
beslutat för egen del att under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens förslag till
budget och plan för åren 2016-2018
1. att uppdra åt kommundirektören att i det pågående arbetet med
kostnadsminskade
åtgärder väga in de ytterligare 11 mnkr som upptagits i budget 2016-2018
2. att uppdrag åt kommundirektören att initiera och leda det
kommunövergripande arbetet med att utveckla
samhällsbyggnadsprocessen
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§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 178,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelser för åren 2016-2018 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2016-2018, avsnittet ”Vi gör det tillsammans – en framtid som håller”,
under rubriken ”Ekonomiskt,
3. att fastställa verksamhetsmål i enighet med god ekonomisk
hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2016-2018 under
rubriken ”Mål” under respektive utvecklingsområde,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 237, 2014 om
budget och plan för åren 2015-2017 upphör att gälla från och med år
2016.
5. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2016-2018,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2016-2020 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2016-2018 fastställa 2016 års ram för upplåning, utlåning och
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till
totalt 4 917 mnkr för år 2016,
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9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till – 15,3 mnkr för år
2016,
10. att fastställa krav på utdelning 2016 från AB Karlskrona
Moderbolag till 7,5 mnkr,
11. att utdelning år 2016 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem ska
användas för sociala ändamål som framgår av kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
12. att VA-verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
13. att Hamnverksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
14. att med hänvisning till dels kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2016-2018, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjuta ärenden
och skrivelser besvarade,
15. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2016 till
oförändrat 22,10 %,
16. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om
förslag till budget och plan för åren 2016-2018 lämnats till fackliga
organisationer,
17. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2016 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens
budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och
lönereserven,
18. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning
under perioden år 2016-2018 satsa 3 mnkr per år som
medfinansiering av Skärgårdsfesten,
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19. att anslå ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Karlskrona Moderbolag om 9 mnkr,
20. att uppdra åt Karlskrona Moderbolag att finansiera Utveckling i
Karlskrona AB kostnader för medverkan i Skärgårdsfesten under
åren 2016-2018 om totalt 9 mnkr,
21. att i investeringsbudgeten för 2015 uppta 39 mnkr avseende
förskottering av Trafikverkets del av investeringen i planfri korsning i
Bergåsa,
22. att i investeringsbudgeten för 2015 återta tidigare anvisade
medel om 13 mnkr avseende industriväg på Verkö,
23. att minska den budgeterade investeringsutgiften 2015 för
Pottholmsprojektet, etapp 1 med 5,4 mnkr, samt
24. att återta i budget 2015 anvisade investeringsmedel om 10 mnkr
avseende Östersjöhall.

ALLMÄN BUDGETDEBATT
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (FP), Jonas
Sandström (S), Chatarina Holmberg (S), Gunilla Ekelöf (FP), Elina
Gustafsson (S), Jan-Olof Petersson (FP) och Linda Ekström (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till budget.
Camilla Brunsberg (M), Billy Åkerström (KD), Jan Lennartsson (M),
Carl-Göran Svensson (M), Ann-Louise Trulsson (KD), Sophia Ahlin
(M) och Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till moderaternas och
kristdemokraternas förslag till budget,
Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till budget.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Johan Eriksson (V) och Björn Fries (V)
yrkar bifall på Vänsterpartiets förslag till budget, samt yrkar att den
slutgiltiga budgeten beslutas i november då vi vet hur kommunen
påverkas av höstens nationella budgetproposition.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på Miljöpartiets förslag till budget 2016.
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Lars-Göran Forss (M), Björn Nurhadi (SD), Emina Cejvan (M), Tajma
Sisic (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP), Björn Nurhadi (SD) yttrar sig
Anna Ekström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar avslag på övriga budgetförslag.
-------------

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Jan-Anders Lindfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Christopher Larsson (SD), Johan Eriksson (V), Camilla Brunsberg (M), JanOlof Petersson (FP), Emma Swahn Nilsson (M), Björn Fries (V) och AnnLouise Trulson (KD) yttrar sig.
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
-------------

KUNSKAPSNÄMNDEN
Chatarina Holmberg (S), Ann-Louise Trulson (KD), Lotta Antman (SD), ÅSA
Gyberg Karlsson (V), Sharam Buhrouz (S), Sofia Bothorp (MP) OCVH
Morgan Kullberg (M) yttrar sig.
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till moderaternas och
kristdemokraternas förslag till budget.
Roland Andreasson (S), Tajma Sisic (S), Pernilla Persson (C) och Jan-Olof
Petersson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Lotta Antman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget.
----------------
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Sofia Bothorp (MP) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
----------------

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till moderaternas och
kristdemokraternas förslag till budget.
Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
budget.
Patrik Hansson (S), Björn Gustavsson (MP), Åsa Gyberg Karlsson (V),
Börje Dovstad (FP), Sharam Buhrouz (S), och Sofia Bothorp (MP)
yttrar sig
-----

IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Jonas Sandström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
och avslag på övriga budgetförslag.
Billy Åkerström (KD), Sophia Ahlin (M), Börje Dovstad (FP), Christopher
Larsson (SD), Göran Eklund (SD) och Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget.
Yvonne Sandberg-Fries (MP) yrkar bifall på Miljöpartiets förslag till budget.
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SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C) och Jan-Olof Petersson FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Patrik Hansson (S), Göran Eklund (SD), Christopher Larsson (SD), Börje
Dovstad (FP), Elina Gustafsson (S) och Robert Andersson (SD) yttrar sig.
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Björn Fries (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget.
Maiellen Stensmark (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till budget.
-------------

FUNKSTIONSSTÖDSNÄMNDEN
Anna Ekström (FP) och Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD) och Björn Fries (V)yttrar sig
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Björn Fries (V) yrkar bifall till vänsterpartiets
förslag till budget och tilläggsyrkandet.
-------------------

ÄLDRENÄMNDEN
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Forts

Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

66

Sammanträdesprotokoll

§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Yvonne Sandberg-Fries (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till budget.
Christopher Larsson (SD), Åsa Gyberg-Karlsson (V), Camilla Brunsberg (M)
och Peter Johansson (S) yttrar sig.
-------------------

VALNÄMNDEN
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.

-----ÖVERFÖRMYNDANÄMNDEN
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till moderaternas och kristdemokraternas
förslag till budget.
Jeanette Håkansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.

---KOMMUNSTYRELSEN
Mikael Augustsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget
och avslag på övriga budgetförslag.
Björn Nurhadi (SD), Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yttrar
sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till budget.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Moderaternas/Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och
Vänsterpartiets förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
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Därefter ställer ordförande proposition på Moderaternas/kristdemokraternas
Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutat att anta moderaternas/kristdemokratiernas
förslag som motförslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslagröstar ja, den som vill bifalla moderaternas/kristdemokratiernas
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 16 nej-röster och 18 avstår, 3
frånvarande och finner att kommunfullmäktige att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Därefter ställer ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg
Karlssons tilläggsyrkande att den slutgiltiga budgeten beslutas i
november då vi vet hur kommunen påverkas av höstens nationella
budgetproposition och finner att kommunfullmäktige avslår Åsa
Gyberg Karlssons tilläggsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Åsa Gyberg
Karlssons förslag röstar ja, den som vill avslå det samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 3 ja-röster och 58 nej-röster, 11 avstår och 3
frånvarande att kommunfullmäktige beslutar att avslå Åsa Gyberg
Karlssons förslag. Voteringsprotokoll 5.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelser för åren 2016-2018 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2016-2018, avsnittet ”Vi gör det tillsammans – en framtid som håller”,
under rubriken ”Ekonomiskt,
Forts
Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

16 – 17 juni 2015

68

Sammanträdesprotokoll

§ 125 forts
Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter

3. att fastställa verksamhetsmål i enighet med god ekonomisk
hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen enligt
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2016-2018 under
rubriken ”Mål” under respektive utvecklingsområde,
4. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3, samtliga
mål som framgår av kommunfullmäktiges beslut § 237, 2014 om
budget och plan för åren 2015-2017 upphör att gälla från och med år
2016.
5. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende det fortsatta arbetet med de enligt attsatserna 2 och 3 ovan fastställda målen för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen,
6. att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa, och till kommunfullmäktige i september månad 2015 anmäla, ansvars- och
uppgiftsfördelning avseende direktiv som framgår av
kommunstyrelsens förslag till budget och plan för åren 2016-2018,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2016-2020 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed
sammantaget för kommunkoncernen enligt kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2016-2018 fastställa 2016 års ram för upplåning, utlåning och
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till
totalt 4 917 mnkr för år 2016,
9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till – 15,3 mnkr för år
2016,
10. att fastställa krav på utdelning 2016 från AB Karlskrona
Moderbolag till 7,5 mnkr,
11. att utdelning år 2016 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem ska
användas för sociala ändamål som framgår av kommunstyrelsens
förslag till budget och plan 2016-2018,
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12. att VA-verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
13. att Hamnverksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
kommunal regi under drift- och servicenämndens ansvarsområde
och att kommunfullmäktiges utredningsuppdrag från 2014-11-20,
§ 199, därmed ska anses vara fullgjort,
14. att med hänvisning till dels kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2016-2018, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjuta ärenden
och skrivelser besvarade,
15. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2016 till
oförändrat 22,10 %,
16. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om
förslag till budget och plan för åren 2016-2018 lämnats till fackliga
organisationer,
17. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2016 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens
budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och
lönereserven,
18. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning
under perioden år 2016-2018 satsa 3 mnkr per år som
medfinansiering av Skärgårdsfesten,
19. att anslå ett ovillkorat aktieägartillskott till AB Karlskrona Moderbolag om 9 mnkr,
20. att uppdra åt Karlskrona Moderbolag att finansiera Utveckling i
Karlskrona AB kostnader för medverkan i Skärgårdsfesten under
åren 2016-2018 om totalt 9 mnkr,
21. att i investeringsbudgeten för 2015 uppta 39 mnkr avseende
förskottering av Trafikverkets del av investeringen i planfri korsning i
Bergåsa,
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22. att i investeringsbudgeten för 2015 återta tidigare anvisade
medel om 13 mnkr avseende industriväg på Verkö,
23. att minska den budgeterade investeringsutgiften 2015 för
Pottholmsprojektet, etapp 1 med 5,4 mnkr, samt
24. att återta i budget 2015 anvisade investeringsmedel om 10 mnkr
avseende Östersjöhall.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Morgan Kullberg (M), Jan-Åke Nordin (M), LarsGöran Forss (M), Birgitta Gamelius (M), Emina Cejvan (M), Marianne
Nordin (M), Anders Ovander (M), Gerd Sjögren (M), Charlotta Sahlin (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M),
Camilla Karlman (SD), Susanne Cederholm (SD), Martin Henriksson (SD),
Göran Eklund (SD), Robert Andersson (SD), Tove Håkansson (SD), Lotta
Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul
Cederholm (SD), Åsa Larsson (SD), Yvonne Sandberg- Fries (MP),
Maiellen Stensmark (MP), Sofia Bothorp (MP), Björn Gustavsson (MP), Ulf
Hansson (V), Björn fries (V), Åsa Gyberg Karlsson (V), Billy Åkerström
(KD), Ann-Louise Trulsson (KD) OCH Harry Rson Svensson (KD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_____
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Kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2014.245.206

§ 126
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, omoch tillbyggnad
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2014 av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att avskaffa bygglovsavgift
för solenergianläggningar och rabatt på solceller, solfångare och
solpaneler i samband med byggnation.
Ärendet har vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2015
återremitterats för att bygglovsavgiften för solenergianläggningar ska
ses över i samband med kommande översyn av bygglovsavgifter
m.m. samt att se över möjligheten för att undanta en större area solcellsanläggningar från bygglovsplikt.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
9 april 2015, § 79 lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden
skriver att intresset för att uppföra solenergianläggningar har ökat
under senare år, vilket är positivt. I plan- och bygglagen (PBL) och
plan- och byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är
bygglovs-pliktiga.
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt
men bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en
byggnad eller sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov
kan också krävas om anläggningen placeras på en byggnad inom
detaljplanelagt område, om åtgärden innebär en väsentlig fasadändring (9 kap 2 och 5 §§ PBL).
Detta innebär bland annat att större solenergianläggningar,
placerade på stativ på mark och utanför detaljplanelagt område inte
omfattas av bygglovsplikt.
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Om kommunen vill ändra eller ställa andra krav på bygglovsplikten
än vad som anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom
detaljplanebestämmelser.
Kommunen har dock möjlighet att förtydliga hur man tolkar begrepp
som ”väsentlig fasadändring” m.m. Detta har också gjorts i miljö- och
byggnadsnämndens antagna policy för solpaneler från 2010. Policyn
innehåller följande riktlinjer.
1. För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är
solfångare bygglovsbefriande.
2. För byggnader inom detaljplanelagt område gäller,
bygglovsbefrielse för en- och tvåbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader under förutsättning att:


Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull
kulturmiljö, till exempel riksintresse, eller omfattas av
bestämmelser om förvanskning,



Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och
inte är större än åtta kvm,



Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.

Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra
solenergianläggningar på byggnader utan lov. Genom de nya
reglerna har det bland annat blivit möjligt att utan lov eller anmälan
uppföra två takkupor som omfattar högst halva takfallet. Om en
solenergianläggning utförs i takfallets lutning bör därför ytan kunna
utökas till att omfatta max halva takfallet utan att lovplikt inträder.
För större anläggningar eller sådana som inte placeras i takfallets
lutning, bedöms det lämpligt att behålla bygglovsplikten. Detta i syfte
att bidra till en god bebyggd miljö och kunna bistå sökanden med
rådgivning kring utformning och placering. Förutom denna justering
bedöms riktlinjerna i gällande policy fortfarande vara aktuella.
Forts
Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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73

Sammanträdesprotokoll

§ 126 forts
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, omoch tillbyggnad
Med ovanstående förändring i riktlinjerna kommer flertalet solenergianläggningar på en- och tvåfamiljshus att bli bygglovsbefriade.
Någon avgift kommer därmed inte heller att tas ut. I de fall där
lovplikt inträder kan nämnas att avgiften för ett bygglov för en solenergianläggning idag är cirka 2 300 – 5 000 kronor. I ärenden där
solenergianläggning uppförs i samband med ny- och ombyggnation
tas ingen separat avgift ut för anläggningen.
Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden årligen rörande
solenergianläggningar vilket innebär att intäkterna ligger på cirka
20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska täcka
kostnader för bland annat ritningsgranskning, administration och
utfärdande av lov, start- och slutbesked m.m.
Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket
medför att avskaffande eller sänkningar av avgifter måste
kompenseras i budgetram. Förvaltningen gör redan idag hårda
prioriteringar i verksamheten med hänsyn till ekonomiska och
personella resurser. Med hänsyn till dessa förhållanden
rekommenderas inte en sänkning av avgiften i nuläget. En helhetsöversyn av plan- och bygglovtaxan planeras dock ske under 2015,
med inarbetning i budget 2016.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs.
_________
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Sign

Sign
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§ 127
Ordförande sommarhälsning.
Ordförande Rikard Jönsson (S) tackar och önskar ledamöter, tjänstemän,
journalister och tjänstemän en trevlig sommar.
1:e vice ordförande Maria Persson (C) önskar ordförande och hans familj
en glad sommar.
_______
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Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015

§ 127

Muntlig frågestund.

§ 128

Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformning av ny
bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla förfallna
hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.

§ 129

Svar på medborgarförslag om att göra övergångstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget, säkrare.

§ 130

Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem och
införa P-skiva.

§ 131

Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan
korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.

§ 132

Svar på medborgarförslag. Bygg fler parkeringsplatser i Jämjö Centrum.

§ 133

Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice.

§ 134

Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna lokala
ordningsföreskrifter.

§ 135

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen ”Stadsliv
Karlskrona 2004”.

§ 136

Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar.

§ 137

Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj.

§ 138

Svar på medborgarförslag att bygga en cykelväg längs Torhamnsvägen,
mellan vägen mot Byfallet och Hallarums gammelgård.

§ 139

Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och förbättra
den lokala cykelutvecklingen.

§ 140

Svar på medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och
cykelvägssystemet i centrum.

§ 141

Svar på medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
Varmbadhus.
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Sign

Sign
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§ 142

Svar på medborgarförslag om att redovisa allt beslutsunderlag angående
beslutet att bygga om/till ishallen Arena Rosenholm.

§ 143

Svar på medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på
remiss.

§ 144

Svar på medborgarförslag om att i utredningarna om ishall och handbollshall studera hur andra kommuner gjort.

§ 145

Svar på medborgarförslag om att utlysa en tävling om att ta fram
”Frasse & Klaura”-staty, att placerads vid Tårarnas allé, Kungsbron.

§ 146

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att avsätta
ekonomiska resurser för den planerade renoveringen.

§ 147

Science Park.

§ 148

Avsägelser av kommunala uppdrag.

§ 149

Kommunala val.

§ 150

Anmälningsärenden.

§ 151

Inkomna motioner och medborgarförslag.

§ 152

Svar på interpellation om Bubbetorps gård och FAS 3.

§ 153

Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.

§ 154

Rättelseärende – sänkt låneram för Kruthusen företagsfastigheter AB.

§ 155

Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.

§ 156

Avtal om konsumentvägledning.

§ 157

Revidering av sotningsindex år 2015.

§ 158

Cykelbokslut 2014 Karlskrona kommun – årsredovisning med ekonomioch åtgärdsuppföljning.

§ 159

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa för förskola och fritidshem.

§ 160

Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

§ 161

Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.

§ 162

Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar
och rabatt på bygglovsavgift vid installation av solceller, solfångare och
solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad.

§ 163

Svar på motion om alkolås på kommunens fordon.

Sign

Sign

Sign
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§ 164

Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnd om hyresgaranti.

§ 165

Svar på motion om Fairtrade City.

_________

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 24 september 2015 klockan 13.00 –17.30
Beslutande

Ordförande Rikard Jönsson (S)
2:e vice ordf. Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Sign

Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M) kl 15.15-17.30 §§ 152-165
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-15.10 §§ 135-150
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Camilla Karlman (SD) kl 14.40-17.30 §§ 135-165
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.10-17.30 §§ 134-165
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
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Sign
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Jan-Olof Petersson (FP) kl 14.40-17.30 §§ 135-165
Börje Dovstad (FP)
Karin Månsson (FP)
Magnus Larsson (C) kl 13.00-14.40, §§ 127-134
Jörgen Johansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Sofia Bothorp (MP) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V) kl 13.00-17.00 §§ 127-161
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-15.10 §§ 135-150
Tommy Olsson (KD)
Tjänstgörande ersättare

Sign

Sign

Sven Borén (C) kl 13.00-17.00, §§ 127-161
Håkan Eriksson (S)
Sattar Zad (S)
Stefan Andersson (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Anna Strömqvist (S)
Lotta Holgersson (S)
Daniel Håkansson (S)
Mattias Leidholm (M)
Bengt Fröberg (M)
Charlotta Sahlin (M)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Marianne Nordin (M)
Göran Eklund (SD)
Tove Håkansson (SD)
Lars-Erik Persson (SD)
Robert Andersson (SD) kl 13.00-14.10 §§ 127-133
Mikael Augustsson (FP)
Pernilla Persson (C)
Tommy Andersson (MP)
Marcus Ottosson (V)
Gerd Sjögren (M) kl 15.10-17.30 §§ 151-165
Ida Henriksson (S) kl 16.25-17.00, §§ 157-161
Mats Fagerlund (S) kl 16.25-17.30, §§ 157-165
Desiree Hoberg (V) kl 17.00-17.30, §§ 162-165
Marcus Degerskär (S) kl 17.00-17.30, §§ 162-165
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Ida Henriksson (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S)
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-16.25, §§ 142-156
Marcus Degerskär (S) kl 13.00-17.00, §§ 142-161
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M) kl 13.00-15.10 §§ 135-150
Ulf Danielsson (M)
Robert Andersson (SD) kl 14.10-17.30 §§ 134-165
Fredrik Karlsson (C)

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Lotta Antman (SD) och Jan-Anders Lindfors (S)

Justerade paragrafer

§§ 127 - 165

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rickard Jönsson

Justerare

_______________________________
Lotta Antman

_______________________________
Jan-Anders Lindfors
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den onsdagen den
7 oktober 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 127
Muntlig frågestund
Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till
kunskapsnämndens ordförande Chatarina Holmberg (S) om man
bedömer att de 9 Mkr som man hemställer om kommer att räcka.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) svarar.
--------Ledamot Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Larsson (C) om
inte bygglovet av en minaret med tillhörande böneutrop i Karlskrona
som är taget av en tjänsteman borde behandlats på
kommunfullmäktige.
Ordförande Magnus Larsson (C) svarar.
---------Ledamot Jan Lennartsson (M) ställer en fråga till Karlskronahems
ordförande Börje Dovstad (FP) om vilket ansvar Karlskronahem har
och om man tänkt bygga lägenheter för studenter.
Börje Dovstad (FP) svarar.
------------

Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ledamoten
Christopher Larsson (SD) om historisk fakta och bakgrund i
Karlskrona.
Christopher Larsson (SD) svarar.
_______
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015.72.210

§ 128
Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformning
av ny bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla
förfallna hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun ställer krav på utformningen av bebyggelse som
ersätter hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
6 maj 2015, § 101, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden
skriver att förslagsställaren föreslår att kommunen tar beslut om att
ställa vissa krav på utformningen av ny bebyggelse som eventuellt
kommer att ersätta de gamla förfallna hamnmagasinen i stadsdelen
Kalvhagen. Kommunens krav bör vara att utformning och volymer på
eventuell ny bebyggelse följer de karaktärs- och särdrag som idag
finns på de gamla hamnmagasinen. Förslagsställaren hänvisar till
hotellbyggnaden i närliggande kvarter, som tog vara på arkitektformerna från den tidigare hamnmagasinsbebyggelsen, som ett
mycket bra och lyckat exempel.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 12 mars 2015, § 60, i
uppdrag till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ny
detaljplan för kv Gulin i stadsdelen Kalvhagen. I ansökan framgår
förslag att byggnader placeras så att de förstärker kvarterets längdriktning med gavlar mot vattnet i likhet med magasinen och äldre
hamnbebyggelse.
Att säkerställa bevarandet av den södra magasinsbyggnaden samt
utformning av ny bebyggelse med hänsyn till närmiljön är avgörande
frågor som kommer att hanteras i arbetet med att ta fram den nya
detaljplanen för kv Gulin.
Forts
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§ 128 forts
Svar på medborgarförslag om att ställa vissa krav på utformning
av ny bebyggelse som eventuellt kommer att ersätta de gamla
förfallna hamnmagasinen i stadsdelen Kalvhagen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 226,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

10

Sammanträdesdatum

24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.595.512

§ 129
Svar på medborgarförslag om att göra övergångsstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen om ansluter till Fisktorget,
säkrare.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10-11 december 2015, § 224, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun tar beslut om att göra övergångstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget säkrare.
Övergångstället är placerat i en kurva och dåligt belyst.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015 § 82,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att övergångstället
ligger i kurvan och är därmed den bästa platsen för ett övergångställe på
den aktuella platsen. I och med att fordonsförare från båda riktningarna ser
gående innan de kör in i kurvan och därmed undviker man hastiga inbromsningar än om man i stället haft övergångstället efter kurvan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 227,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.238.514

§ 130
Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem
och införa P-skiva.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015, § 224, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun avvecklar den nuvarande parkeringsstrategin och i stället inför Pskiva. Förslagsställaren föreslår också införande av besökspaket till turister
och tillfälliga besökare som ska innefatta kostnadsfri parkering.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 79,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
parkeringsstrategin infördes år 2014. Den 24 mars 2015 fastställde driftoch servicenämnden att förvaltningen ska arbeta vidare med tidigare
direktiv som beslutats i kommunfullmäktige, bland annat
parkeringsstrategin. Den ska ses över under 2015 och vid behov justeras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 228,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
Yrkande
Mikael Augustsson (FP) yrkar bifall till motionen.
Jan Lennartsson (M) och Peter Johansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mikael
Augustssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Forts
Sign

Sign

Sign
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§ 130 forts
Svar på medborgarförslag om att skrota nuvarande parkeringssystem
och införa P-skiva.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Mikael
Augustssons förslag till medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 65 ja-röster och 2 nej-röster, 4 avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.29.315

§ 131
Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan,
korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Benny Sigvardsson. Förslaget är att det ska bli
tillåtet att parkera på parkmark i korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 81,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att platsen som
förslagsställaren hänvisar till är idag parkmark i detaljplanen och ej
förberedd för parkering, samt att där finns många träd runt platsen. I dag
får man parkera på Ringövägen längsmed parken, och då får man plats
med lika många fordon som på parkmarken.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 229,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.357.315

§ 132
Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i
Jämjö centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 september 2014, § 157, av Alice Johansson. Förslaget är att bygga fler
parkeringsplatser i Jämjö centrum för de som samåker.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 80,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att under tiden 30
mars till den 2 april 2015 gjorde drift- och serviceförvaltningen sju stycken
besök på plats, då samtliga tomma parkeringsplatser räknades.
Eftersom det i dagsläget finns gott om tomma parkeringsplatser inom en
radie av cirka 150 meter från centrumparkeringen, avser drift- och
serviceförvaltningen att det inte behövs byggas fler parkeringsplatser.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 230,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Äldrenämnden
Akten

KS 2015.64.776

§ 133
Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
12 februari 2015, § 33, av Gull Britt Göransson Lind. Förslaget är att
Villa Vik hel renoveras och används till hospice.
Äldrenämnden har vid sammanträde den 22 april 2015, § 81, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att hospice drivs utifrån en
speciell vårdfilosofi i den betonas att man inte bara kan tala om palliativ
(lindrande) vård utan också måste betona ett palliativt förhållningssätt
inbegriper fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensioner.
Målen för ett hospice är att lindra plågsamma symtom, ge patienter och de
närstående psykologiskt stöd under vårdtiden och i sorgen samt hjälpa
patienter att leva så aktivt som möjligt, var de än vårdas, tills döden
inträffar. Målet är att minska obehag och lidande och hjälpa patienter att
leva så aktivt och normalt som möjligt även i livets slutskede.
Den palliativa vården delas in i allmän palliativ vård, det är vård som ges till
patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande
kunskap och kompetens i palliativ vård.
Behovet tillgodoses via kommunens distriktsköterskor tillsammans med
primärvårdsläkare i hemmet eller på kommunalt boende eller via slutenvårdens kliniker och sjukhusets vårdplatser.
Specialiserad palliativ vård är vård som ges till patienter med komplexa
symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av
ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ
vård.
Kommunen ansvarar inte för den vård som kräver läkarkompetens utan för
vård upp till och med sjuksköterskekompetens därför är det viktigt i all vård
och omsorg med samverkan mellan kommun, primärvård och landstingets
specialistvård för att främja rätt vård och omsorgsnivå och en god
planering.
Forts

Sign

Sign

Sign
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§ 133
Svar på medborgarförslag att göra Villa Vik till hospice.
Karlskrona kommun bedriver sedan 2011 en enhet för palliativ omsorg på
korttidsboendet Storören, Gullberna Park. Enhetens uppdrag utgår från det
övergripande målet i palliativ vård att uppnå bästa möjliga livskvalitet för
patienten och dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller
påskynda död. Målsättningen och ambitionsnivån vid vården av döende
formuleras utifrån den enskildes önskan och behov, farhågor och oro
liksom de närståendes behov av omtanke, stöd och hänsyn. Varje patient
har sina speciella behov och varje människa är unik från födseln till döden.
Vården och omsorgen syftar till en aktiv helhetsvård av hela människan
och deras närstående under vägen fram till döden. Uppdraget stämmer
därmed väl överens med den vårdfilosofi som ligger till grund för hospicetanken.
Enheten är ett komplement till den palliativa omsorg och vård som kan ges
i den enskildes ordinära bostad av kommunens hemtjänst, hemsjukvård
och primärvården. Den palliativa omsorgsenheten utgör en trygghet för att
omsorg och vård skall kunna ges individuellt med omtanke, stöd och
hänsyn. Enheten utgör också en trygghet så att den enskilde och dess
anhöriga skall känna trygghet av att få sin omsorg och vård i ordinärt
boende genom att det finns en plats tillgänglig inom ett dygn inom den
palliativa omsorgen.
Den palliativa omvårdnadsenheten klarar idag det behov som finns av
korttidsvård med allmän palliativ inriktning. Om stora komplexa sjukdomstillstånd uppstår finns tillgång till specialiserade slutenvårdsplatser på
Blekingesjukhuset.
Gull Britt Göransson Lind berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 231,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Ann-Louise Trulsson (KD), Eva-Marie Malmgren (S) och Jan-Åke Nordin
(M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Socialnämnden
Kommunjurist
Akten

KS 2014.645.754

§ 134
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna
ordningsföreskrifter.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun i de lokala ordningsföreskrifterna förbjuder tiggeri.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti 2015,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
socialnämnden har den 18 maj 2015, § 93, beslutat att till
kommunstyrelsen överlämna förslag till svar på medborgarförslag om
tiggeri, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget om tiggeri ska avslås.
I socialnämndens förslag till beslut anges bl.a. följande ”Av ovanstående
framgår att en kommun i Sverige saknar laglig möjlighet att förbjuda tiggeri
om inte ett förbud är nödvändigt för att upprätthålla ordning på allmän
plats. Det kan emellertid inte hävdas att ett förbud av tiggeri är nödvändigt
för att upprätthålla ordning på allmän plats”.
Ett förtydligande bör här göras. Tiggeri – att utan erbjudande av någon
motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd – är inte straffbart eller
otillåtet enligt svensk lag, inte ens om det bedrivs i organiserad form. Om
den som tigger använder sig av handgripligheter eller hot kan det dock
utgöra ofredande vilket är straffbart. Detsamma gäller om den som tigger
gör det på ett vilseledande sätt genom att t.ex. utge sig för att vara
handikappad vilket skulle kunna utgöra bedrägeribrott.
Kommuner har dock en rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter.
Sådana föreskrifter får endast meddelas om de behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på en offentlig plats. I förarbetena till ordningslagen anges att det är viktigt att kommunerna endast meddelar sådana
lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Förbud bör begränsas
endast till sådana områden där föreskrifterna verkligen behövs.
Forts
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§ 134 forts
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna
ordningsföreskrifter.
Obefogade inskränkningar av den enskildes frihet får inte göras. Vidare
anges att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt eller annat
konstnärligt verk inte får begränsas och att det därför inte bör förekomma
lokala ordningsföreskrifter som uteslutande tar sikte på penninginsamling i
samband med gatumusik där musikern lägger fram en instrumentlåda eller
klädesplagg att lägga pengar i. Vad gäller musikanter som däremot går
runt bland publiken och samlar in pengar torde ett sådant tillvägagångsätt
regelmässigt vara att betrakta som penninginsamling som kan omfattas av
tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift.
Någon möjlighet till ett generellt förbud mot tiggeri synes inte möjligt, vilket
framgår av Länsstyrelsen i Västmanlands beslut att upphäva Sala
kommuns beslut att i lokala ordningsföreskrifter införa ett generellt förbud
mot tiggeri på offentlig plats. Föreskriften ansågs vara för geografiskt vidsträckt, inte var motiverad med hänsyn till ordning och säkerhet på offentlig
plats och det ansågs föreligga gränsdragningsproblematik i förhållande till
vilket handlande som skulle straffbeläggas. En jämförelse gjordes mellan
tillåtet gatumusicerande med passiv insamling och passivt tiggeri.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är utrymmet för att i lokala
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri begränsat, men möjligheten torde
finnas – särskilt vid livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid
gallerior eller omstigningsplatser för kollektivtrafik. Grundförutsättningen är
dock att det måste föreligga ett behov av ett förbud för att upprätthålla
ordningen på den aktuella platsen.
Det finns stora gränsdragningsproblem vad gäller i vilka situationer tiggeri
skulle kunna förbjudas. Det kan inte hävdas att ett förbud mot tiggeri
verkligen behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats
inom kommunen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 232,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Mattias Liedholm (M) och Lotta Antman (SD) yttrar sig.
Morgan Kullberg (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
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§ 134 forts
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri via allmänna
ordningsföreskrifter.
Björn Fries (V), Ann-Louise Trulsson (KD), Eva-Marie Malmgren (S), Eva
Strömqvist (S), Sofia Bothorp (MP) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall på Morgan Kullbergs ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Christoper Larssons bifalls yrkande till
medborgarförslaget mot Morgan Kullbergs förslag att medborgarförslaget
ska anses besvarat och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Morgan Kullbergs förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Christopher
Larssons förslag röstar ja och den som vill biträda Morgan Kullbergs
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 9 ja-röster och 19 nej-röster, 44 avstår och 3
frånvarande enligt Morgan Kullbergs förslag. Voteringsprotokoll 3.

Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Morgan Kullbergs förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill biträda Morgan
Kullbergs förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 47 ja-röster och 14 nej-röster, 11 avstår och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Reservationer
Christopher Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sign
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015.173.209

§ 135
Svar på medborgarförslag om att Karlskronakommun tar beslut om
att göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen
”Stadsliv Karlskrona 2004”.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun gör en uppföljning och utvärdering av stadsanalysen Karlskrona
2004.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
11 juni 2015, § 123, lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver
att förslagsställaren skriver att det har passerat drygt 10 år sedan analysen
gjordes och att det vore intressant att se hur denna analys har använts och
vad analysen har bidragit med. Utifrån värderingens resultat anser
förslagsställaren at det kan finna skäl och anledning till att göra en ny
stadsanalys.
Karlskrona kommun har vidareutvecklat tankarna i Stadsliv 2004 och
tillsammans med en handelsutredning och en trafikstrategi gjort en ny
utredning tillsammans med Gehl arkitekter, Strategi Karlskrona, färdigställd
2008. Strategi Karlskrona har inarbetats i översiktsplan Karlskrona 2030
som kommunfullmäktige antog 2010 och fungerar som ett väl fungerande
underlag för planering, byggande och stadsmiljöåtgärder.
Som ett direkt resultat av dessa strategiska dokument har fortsatta
projekteringar och genomförandeåtgärder vidtagits i olika etapper. Vi har
sett ombyggnad och upprustning av t.ex. Hoglands park, Parkgatan,
Stortorget, Ristorgsbacken, Borgmästaregatan, Rådmansplan och
Fisktorget.
Åtgärder som har gjorts möjliga genom ett mycket bra samarbete och
samfinansiering med fastighetsägare i staden. De goda resultaten har
bidragit till utnämningar genom arkitekturpris 2010 utdelat av Sveriges
Arkitekter och pris för den fotvänliga staden 2011 av Fotgängarnas
förening.
Forts
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§ 135
Svar på medborgarförslag om att Karlskronakommun tar beslut om
att göra en uppföljning och en utvärdering av stadsanalysen
”Stadsliv Karlskrona 2004”.
För närvarande pågår ytterligare etapper i denna stadsmiljöutveckling i
Hoglands park samt på Landbrogatan och Västra Ronnebygatan. Program
och policys för stadens möblering, markbeläggningar, uteserveringar,
belysning och skyltning har dessutom tagits fram vilka tillämpas på
detaljnivå.
Kommunen arbetar aktivt tillsammans med fastighetsägare m.fl. för att
prioritera och genomföra ytterligare förbättringar under de kommande åren
med syfte att stärka stadens attraktionskraft för upplevelser och trivsel.
Kvaliteter, kulturhistoriska och arkitektoniska värden lyfts fram och nya
mötesplatser skapas i stadsmiljön. En ny handelsutredning som
uppdatering av den tidigare är under framtagande.
Karlskrona kommun anser att utredningen Strategi Karlskrona från 2008,
med grund i bl.a. Stadsliv 2004, är väl fungerande som strategidokument.
Någon ny stadsanalys anses inte nödvändig då strategin är långsiktigt
formulerad och fortfarande känns aktuell. I projekteringsfas sker ställningstagande utifrån rådande förhållanden och i samverkan med ingående
parter med utgångspunkt från den övergripande strategin.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 233,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.569.310

§ 136
Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
20 november 2014, § 202, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
Karlskrona kommun beslutar om att ordna väderskyddade cykelparkeringar runtom på strategiska platser i centrum. De ska vara belysta
och gärna försörjas av solceller samt att det ska vara platser för
kommuninformation och annonsplatser.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 96,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Cykelstrategi
2030 finns avsatta medel för utbyggnad av cykelparkering vid målpunkter
samt kollektivknutpunkter. Väderskyddade cykelparkeringar finns med i
den planeringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 234,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.501.512

§ 137
Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2014, § 187, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar initiativ till en reflex- och cykelbelysningskampanj, gärna
tillsammans med aktuella myndigheter, näringslivet, organisationer m.fl. i
syfte att upplysa om vikten av att synas i mörkret för att minska antalet
olyckor.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 95,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i Cykelstrategi
2030:s åtgärdsprogram finns en kampanj som heter ”Syns du inte, finns du
inte” som är ett samarbete med polisen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 235,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.336.312

§ 138
Svar på medborgarförslag att bygga en cykelväg längs
Torhamnsvägen, mellan vägen mot Byfallet och Hallarums
gammelgård.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 september 2014 § 157, av Christoffer Berntsson. Förslaget är att
Karlskrona kommun ska bygga cykelbana längs Torhamnsvägen, mellan
vägen mot Byfallet och Hallarums gammelgård. Förslagsställaren vill också
att det markeras en cykelöverfart mellan den nuvarande gång- och
cykelvägen och den nya cykelbanan för att öka tryggheten för cyklande till
Hallarum samt för skolbarn på väg till och från skolan.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 94,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Torhamnsvägen
är en statlig väg, där Trafikverket är väghållare. De vägar som ansluter till
denna väg är enskilda, varför kommunen inte kan anlägga cykelöverfart
eller cykelväg på dessa vägar. Förslagsställaren bör därför rikta sina
önskemål till Trafikverket. Jämjö vägars samfällighetsförening kan ha
liknande önskemål på åtgärder, varför en kontakt med dem kan vara
lämplig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 236,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.2017.312

§ 139
Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och
förbättra den lokala cykelutvecklingen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att fortsätta att prioritera, driva och förbättra den
lokala cykelutvecklingen och förslagsställaren är frågande inför hur den
kommunala cykelsatsningen ser ut fram till år 2030.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 98,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att Cykelstrategi
2030 antogs 2014 och det är styrdokumentet för Karlskrona kommuns
fortsatta utveckling av cyklingen i kommunen. I den redogörs för vilka mål
kommunen satt upp, samt vilka åtgärder som krävs för att nå dit.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 237,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.7.312

§ 140
Svar på medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och
cykelsystemet i centrum.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att göra en komplettering av gång- och
cykelvägssystemet i centrum. Sträckan mellan Björkholmskajen och
Fisktorgets östra del, saknar gång- och cykelväg som löper längs med
vattenområdet Borgmästarefjärden. Förslagsställaren menar att genom att
göra cykelväg här möjliggörs en fantastisk upplevelse och kvalitet att
färdas längs med fjärden.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 97,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att i dag viker
cykelvägen av från Björkholmskajen för att fortsätta runt hotell Scandic och
Fisktorget, en plats med många gående samt på- och avstigning för
skärgårdsbåtarna.
Kompletteringar av cykelvägnätet görs främst där det i nuläget saknas
cykelväg eller där det saknas viktiga länkar. Detta utbyggnadsbehov finns
dokumenterat i Cykelstrategi 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 238,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.266.822

§ 141
Svar på medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
Varmbadhus.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
snarast ska bjuda in allmänheten till ett informationsmöte för att informera
om vad som kommer att hända med Karlskrona Varmbadhus.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 23 juni 2015, § 93,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att fastighetsavdelningen har informerat allmänheten om vad som kommer att hända
med Karlskrona Varmbadhus, genom ett för allmänheten sedvanligt öppet
nämndsmöte i drift- och servicenämnden, genom reportage i Sveriges
Television – Blekingenytt, genom reportage i Sveriges Radio, samt genom
artiklar i lokaltidningen Blekinge Läns Tidning. Dessutom har
fastighetschefen haft ett särskilt informationsmöte för Varmbadhusets
vänner den 23 april.
Något ytterligare behov av att informera allmänheten anses ej
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 239,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.442.100

§ 142
Svar på medborgarförslag om att redovisa allt beslutsunderlag
angående beslutet att bygga om/till Ishallen Arena Rosenholm.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
offentliggör allt beslutsunderlag som tagits fram i samband med
rubricerade beslut. Anledningen skulle vara att det inte förekommit någon
medborgardialog och att förslagsställaren upplever att beslutet forcerats
fram.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 juli 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
har efter det blev klart att KHK kvalificerat sig för spel i SHL snabbutrett
frågan om ombyggnad av ishockeyarenan vid Rosenholm för att klara de
krav som krävs för att erhålla licens för spel i SHL. Tidplanen för att göra
detta har varit mycket snäv på grund av kraven från Hockeyförbundet och
SHL. Under utredningen har samråd och dialog skett med berörda
myndigheter och förvaltningar, med berörda föreningar och det har förts en
öppen diskussion där en mängd åsikter kommit till tals.
Beslutsunderlaget har framtagits enligt önskemål från de förtroendevalda
som haft som uppgift att ta ställning i frågan. Beslutsunderlaget har
tillfogats beslutet och är offentligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 240,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 143
Svar på medborgarförslag om att skicka ut frågan om nya arenor på
remiss.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
skickar frågan om att bygga nya arenor till allmänheten, medborgare och
skattebetalare på remiss innan beslut.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 6 juli 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att kommunfullmäktige
har i juni 2015 fattat slutligt beslut av om- och tillbyggnad av Arena
Rosenholm för ishockeyändamål. Vidare har beslut tagits om att utreda
handbollshall med en deadline för uppdraget som är 31 oktober 2015.
Beslutet innehåller inte något uppdrag om att genomföra särskild
medborgardialog i ärendet.
Utredningen avseende handbollshall måste för att hinna bli klar i tid ske
med skyndsamhet och innehåller också att utreda möjligheten till
alternativa lösningar, t.ex. i form av annat ägande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 241,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.405.821

§ 144
Svar på medborgarförslag om att i utredningarna om ishall och
handbollshall studera hur andra kommuner gjort.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen i
samband med byggande av ishockey- och handbollshallar undersöker hur
andra kommuner gjort.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 7 juli 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att Karlskrona kommun
genomför ofta omvärldsstudier i samband med beredning av beslut. Det
sker också i de nu föreslagna fallen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 242,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

KS 2014.661.866

§ 145
Svar på medborgarförslag om att utlysa en tävling om att ta fram
”Frasse & Klaura”-staty, att placeras vid Tårarnas allé, Kungsbron.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun ska ta beslut om en tävling om att ta fram ”Frasse och Klaurastaty”, vilken placeras vid Tårarnas allé, Kungsbron. Vid denna plats tog
anhöriga farväl inför långresor och världsomseglingar i flottans tjänst.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 25 maj 2015, § 45,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att de ser fyra olika
ingångar/möjligheter i medborgarförslaget; tävling, staty, platsen och de
fiktiva personerna ”Frasse & Klaura”.
Vad gäller tävlingsförfarande vid konstnärlig gestaltning såsom en staty i
Karlskrona kommun är det brukligt att kultur- och fritidsförvaltningen träder
in först vid framtagandet av ett nytt gestaltningsprogram. I nämnda
gestaltningsprogram kan en tävling först bli utlyst när belopp överskrider en
specifik summa av projekteringskostnaden. Platsen anser kultur- och
fritidsförvaltningen är intressant och värdefull ur flera aspekter; marinens
historia, social- och kvinnohistoria, Karlskronas världsarv m.m. De fiktiva
personerna ”Frasse & Klaura” har redan uppmärksammats i Karlskronas
stadsbild i form av en ”Frasse & Klaura bänk” placerad i den stadsdel dit
de kopplas i sin historia, nämligen Björkholmen.
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att en del av förslaget är intressant,
men att det innebär stora kostnader. I nuvarande läge har förvaltningen
inte möjlighet att bära dessa kostnader.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 243,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.176.288

§ 146
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att
avsätta ekonomiska resurser för den planerade renoveringen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen ska
ta fram en renoveringsplan, samt avsätta ekonomiska resurser för den
planerade renoveringen av Varmbadhuset.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 77,
lämnat yttrande och beslutsförslag. Nämnden skriver att
fastighetsavdelningen har under 2014/2015 genomfört en omfattande
projektering, med syfte att ta fram beslutsunderlag till politiken för att skapa
förutsättningar för att iordningställa Varmbadhuset till det skick som krävs
för att fortsätta bedriva den verksamhet som bedrivs där idag.
Denna utredning har presenterats för kommunalråd, nämndsordföranden
drift- och servicenämnden, drift- och servicenämnden samt för vissa
kommunala tjänstemän under mars-april 2015.
Politiken har gett i uppdrag att utreda huruvida renoveringen är att
jämställa med en reinvestering, vilket skulle skapa bättre förutsättningar för
kommunen att genomföra planerade åtgärder.
Fastighetsavdelningens avsikt i nuläget är att planera in reinvesteringen i
samband med budgetarbetet för investeringsbudget 2017-2021. Under
tiden, fram till stängning av Varmbadhuset fört nämnda reinvestering,
planerar fastighetsavdelningen att under sommaren 2015 utföra tillfälliga
åtgärder för att säkerställa bärigheten i de mellan bjälklag som idag är
behäftade med osäkerhet kring bärigheten, vilket är orsaken till att
Varmbadhuset idag till vissa delar är tillfälligt stängt för besökare. Planen
är att Varmbadhuset åter igen kan öppna upp för besökare efter
sommaren.
Forts
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§ 146 forts
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona Varmbadhus samt att
avsätta ekonomiska resurser för den planerade renoveringen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 244,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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§ 147
Science Park.
Förutsättningarna för dagens näringsliv förändras snabbt och alla insatser
samhället, företagsfrämjare och lärosäten gör för att stimulera
företagsutveckling måste vara proaktiva. Noden i sådana regionala
innovationssystem är ofta en Science Park, vilken bidrar till
näringsutveckling, regional attraktivitet, tillväxt och välstånd.
Uppstart och långsiktig finansiering av Science Park Karlskrona Ronneby
är beslutad om på kommunfullmäktige med ett årligt bidrag på tre mkr
under en 10-årsperiod med start 2016.
Karlskrona-Ronneby Science Park ska erbjuda en stimulerande och
utvecklande miljö för kunskapsintensiva tillväxtföretag. Företagen erbjuds
bl.a. infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En Science Park kan
beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och
kreativitet och utgör en plattform för större innovations- och
utvecklingsprojekt. En viktig del blir att hålla ihop arbetet med
projektansökningar till olika instanser för att växla upp medel.
Deltagande företag kommer att erbjudas olika typer av affärsnätverk,
utvecklingsprojekt, klusterverksamhet samt utvecklingsmiljöer såsom
laboratorier, test- och demonstrationsmiljöer. Vid behov kommer även
affärsutveckling, finansiering och/eller stöd för att nå en internationell
marknad att erbjudas.
Målgruppen för tjänsterna varier, men innefattar generellt allt ifrån nya
innovationsbolag, SME-företag till multinationella företag. Även företag
utanför parken är välkomna att utnyttja tjänster.
Den genomgående processen och fokusområdet ligger inom ICT och de
idag nämnda fokusområdena finns inom Marin teknik, IT och
kommunikation samt Hälsa och teknik.
En ideell förening ska bildas som ska äga Science Park. Föreningen ska
bestå av akademi, offentlig sektor och näringsliv där alla har lika stor
andel.
Finansieringen ska ske av samtliga tre sektorer. Beslut fattas i koncensus
och samarbetet ska bygga på tillit.
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§ 147 forts
Science Park.
Styrelsens sammansättning består av tre personer från respektive
ägarandel, kommunen är ordförande. Föreningen bildar ett SvB bolag
(non-profit bolag) och äger detta bolag till 100 %. Bolaget agerar som ett
AB vilket ger tydliga regler och känd spelplan. Samma personer som sitter
i föreningens styrelse sitter också i Science Park AB styrelse.
Förslaget ser ut som följer:
•

Tre personer från Blekinge Tekniska Högskola, BTH – utses av BTH

•

Tre personer från näringslivet – utses av valberedning från Industrigruppen

•

Tre personer från offentliga – två personer Karlskrona, varav en
ordförande (+ två adjungerade tjänstehen) – ordförande, en person
Landstinget (+ adjungerad tjänstehen).

Science Park kommer att driva sitt arbete i nära samverkan med Netport i
Karlshamn och andra klusterinitiativ i länet. Våra fokusområden
kompletterar varandra och samverkan kommer därför att vara högt
prioriterad.
Målen är att få fler invånare, studenter, anställda (arbetstillfällen), företag
och forskare.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 210,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bilda den ideella föreningen och uppdra åt dem att bilda ett
aktiebolag enligt ovan,
2. att utse en person som ska verka som ordförande i den ideella
föreningen och likaså i det helägda bolaget,
3. att utse ytterligare en person som ordinarie ledamot tillsammans med
ordförande och en person från Landstinget, samt
4. att utse två tjänstemän att företräda kommunen som ständigt
adjungerade till styrelsen.
Patrik Hansson (S) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Sign
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Akten

KS.2015.5.102

§ 148
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Ingmarie Söderblom (MP) har i en skrivelse den 25 juni 2015 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i
arbetsmarknadsnämnden.
Jens Sjösten (S) har i en skrivelse den 15 juli 2015 avsagt sig uppdraget
som ersättare i drift- och servicenämnden.
Magnus Manhammar (S) har i en skrivelse den 10 september 2015 avsagt
sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Lotta Holgersson (S) har i en skrivelse den 23 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Tommy Olsson (KD) har i en skrivelse den 24 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge och som
ledamot i kommunstyrelsen från den 1 oktober 2015.
Ida Larsson (S) har i en skrivelse den 14 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Kunskapsnämnden.
Maja Sandberg (S) har i en skrivelse den 3 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden från den 1 december 2015.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
________
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Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten
§ 149
Kommunala val.

KS 2015.5.102

Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
Ersättare Mikael Auberg (MP) efter Ingmarie Söderblom
Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare Per Thorngren (KD) efter Frans Sri Wong
Karlskronahem AB
Revisor Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Kruthusen Företagsfastigheter
Ersättare Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
AB Karlskrona Moderbolag
Ersättare Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Utveckling i Karlskrona AB
Revisor Camilla Mikler (M) efter Sven-Otto Ullnér
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M) efter Camilla Mikler
Science Park
Ordförande Patrik Hansson (S)
Ledamot Camilla Brunsberg (M)
Ersättare Magnus Larsson (C)
Ersättare Carl-Göran Svensson (M)
Ombud ordinarie Rikard Jönsson (S)
Ombud ersättare Peter Glimvall (M)
Valberedning ordinarie Helene Gustafsson (S)
Valberedning ersättare Emma Swahn Nilsson (M)
Tjänstemän (adjungerade)
Pia Holgersson
Carl-Martin Lanér
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§ 149 forts
Kommunala val.
Kommunstyrelsen
Ledamot Billy Åkerström (KD) efter Tommy Olsson
Ersättare Tommy Olsson (KD) efter Billy Åkerström
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ersättare Harry Rson Svensson efter Tommy Olsson (KD)
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande från den 1 januari 2016 till och med den 31 december
2019:
Nämndemän
Cecilia Nyström (S)
Jonas Sandström (S)
Inga-Lena Åbom (S)
Kaj Jansson (S)
Irene Forsberg (S)
Per-Anders Nygård (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Ulf Härstedt (S)
Malin Tingelholm (S)
Chistoffer Oxelborn (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Laila Johansson (S)
Birgitta Ståhl (M)
Britt-Marie Ammer Forss (M)
Johan Svensson (M)
Eva Ottosson (M)
Björn Liljekrantz (M)
Peter Glimvall (M)
Vakant (M)
Anne-Marie Lundmark (SD)
Ove Uppgren (SD)
Mats Mattiasson (SD)
Göran Eklund (SD)
Mona Svantesson (C)
Karl-Anders Holmkvist (C)
Karin Dovstad (FP)
Gun-Britt Danielsson (FP)
Margareta Rodin (FP)
Håkan Andrén (V)
Maiellen Stensmark (MP)
Luc Manicia (MP)
Carina Olsson (KD)
____
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KS 2014.349.700

§ 150
Anmälningsärende.
a)

Blekinge Tingsrätt, val av nämndemän.

b)

Länsstyrelsen Skåne län, protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.

c)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-08-13, § 166, detaljplan för
Frimuraren 8, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.

d)

Socialnämnden 2015-08-24, § 130, beslut gällande rapport icke
verkställda beslut rapportperiod 2015 kvartal 2.

e)

Äldrenämnden 2015-02-25, § 40, rapporteringsskyldighet enligt 16 kap
6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagens
4 kap 1 §.

f)

Äldrenämnden 2015-05-27, § 99, rapporteringsskyldighet enligt 16 kap
6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagens
4 kap 1 § per den 31 mars 2015.

_________
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§ 151
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/495.106
Medborgarförslag om att utveckla samarbete med Visby inom
”Östersjöturism” m.m., av Roland Thörnquist.
KS 2015/491.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun blir medlem i föreningen
Svenska cykelstäder, av Roland Thörnquist.
KS 2015/512.230
Medborgarförslag om att förtöja de flytande studentbostäderna i direkt
anslutning till BTH och Campusområdet vid Gräsvik, av Roland Thörnquist.
KS 2015/501.106
Medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med Länsstyrelsen,
Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för att åter få igång
servicen på Utklippan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/505.030
Medborgarförslag om att bli pilotkommun för att införa kombinationen av
gratis resor med lokal kollektivtrafik och belöningssystem för den som
väljer att cykla, av Roland Thörnquist.
KS 2015/502.106
Medborgarförslag om att i samarbete med Länsstyrelsen, Statens
fastighetsverk m.fl. ordna mobil tömningsstation för båt toaletter på
Utklippan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/480.882
Medborgarförslag om mindre filialer till stadsbiblioteket – ”sommarbibliotek”.
Forts
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/479.330
Medborgarförslag om att staketet kring tunnelsektionen vid Amiralitetsparken kompletteras med nät, av Ida Colvin.
KS 2015/482.514
Medborgarförslag om ljusskyltar för att se lediga P-platser, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/483.611
Medborgarförslag om att göra Sunnadalskolan till en bättre skola och en ur
arbetsmiljö bättre arbetsplats, av Ann Åkesson.
KS 2015/489.310
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/488.879
Medborgarförslag om att inventera tillgängligheten i kommunens kulturarv,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/473.531
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att vid
arrangemang på Arena Rosenholm ordnar så att kollektivtrafiken kan
erbjuda ett resealternativ för besökarna, av Roland Thörnquist.
KS 2015/469.103
Medborgarförslag om att marknadsföra kommunen med ”Sol, vind och
vatten”, av Roland Thörnquist.
KS 2015/467.842
Medborgarförslag om digitala skyltar vid husbilsparkeringen i
handelshamnen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/477.103
Medborgarförslag om att utveckla den nya tidningen som gör reklam för
Karlskrona, av Roland Thörnquist.
Forts
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/468.312
Medborgarförslag om att komplettera den nya avfartsvägen från
Aspöfärjan vid handelshamnen, med mark text/symboler som varnar för
korsande cykeltrafik innan fordonstrafiken svänger in på Hamngatan, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/470.331
Medborgarförslag till rondellsmyckning på Riksvägen vid bostadsrättsföreningen Växthuset, kv Trädgårdsmästaren i Vedebylund, Lyckeby, av
Stefan Gunnarsson.
KS 2015/462.233
Medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för el cyklar, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/463.514
Medborgarförslag om att ta fram en parkeringskarta för staden, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/519.331
Medborgarförslag om att inte bebygga utan skapa ett mer parkliknande
område söder om brofästet till nya Saltöbron, vid Björkholmen, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/514.821
Medborgarförslag om att utreda alternativa platser för ny
handbollsarena/parkeringshus, av Roland Thörnquist.
KS 2015/529.332
Medborgarförslag om att sätta upp staket mot vägen vid lekplats Eklövet,
av Terese Chrona-Adamou.
KS 2015/531.825
Motion om fler båtplatser, av Carl-Göran Svensson (M).
KS 2015/525.312
Medborgarförslag om fast monterade parkbänkar utmed promenadvägen
Östra Strandgatan på Långö, av Birgitta Stening.

Forts
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/540.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att skapa
någon vettig, användbar verksamhet för det gamla fängelset, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/539.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar om uppsättande av
fler symboler på cykelvägnätet, av Roland Thörnquist.
KS 2015/536.106
Medborgarförslag om att införa turist-/besökskort, av Roland Thörnquist.
KS 2015/533.310
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/543.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att göra kajen
längs Skeppsbrokajen och handelshamnen till gång- och cykelväg, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/545.312
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att ordna
cykelmotorväg från Högvakten fram till Sunna kanal, av Roland Thörnquist.
KS 2015/550.510
Medborgarförslag om att bilda ett cykelråd, av Roland Thörnquist.
KS 2015/553.171
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att se över
brandskyddet för kulturbyggnader och kulturmiljöer, av Roland Thörnquist.
KS 2015.561.219
Medborgarförslag om att som standard införa platsbesök för kommunala
politiker och kommunala tjänstemän innan beslut om planläggning och
större ändringar av befintlig miljö påbörjas, av Roland Thörnquist.
KS 2015/557.312
Medborgarförslag om uppsättning av betonggrisar vid cykelleden från
Verkö till Gullberna, av Tomas Westerholm.
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Sign

Sign
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/559.109
Medborgarförslag om att utlysa en tävling om ny kommunlogotype, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/556.103
Medborgarförslag om att marknadsföra kommunen status som världsarvsstad, av Roland Thörnquist.
KS 2015/572.292
Medborgarförslag om att ordna tillfälliga lokaler för världsarvets besökscentrum i konserthusteaterns foajé eller konsthallens foajé, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/570.233
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inte bygger ny handbolls/idrottsarena på Trossö, av Roland Thörnquist.
KS 2015/579.009
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om vår kommunflagg, av Roland Thörnquist.
KS 2015/580.200
Medborgarförslag om att ordna en inbjudan till internationell arkitekttävling
för nuvarande kv Bonde, samt att resultaten redovisas till allmänheten, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/581.514
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Trossö, speciellt
vid entréerna till gallerian Wachtmeister på Borgmästaregatan, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/582.317
Medborgarförslag om att det borde installeras ett relä som styrs av dagsljuset vid Rosenholm väg 22, bron, av Mikael Henrysson. Forts
KS 2015/593.312
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hattholmen
och Skeppsbrokajen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/594.219
Medborgarförslag om att arbeta med flera metoder inom stadsutveckling
för ökat medborgararrangemang, av Roland Thörnquist.
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/599. 456
Medborgarförslag om att försköna återvinningsstationerna, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/600.106
Medborgarförslag om att i samarbete med Karlskrona Lampfabrik, ta fram
gatlysen enligt äldre modell, av Roland Thörnquist.
KS 2015/183.1.2.2
Medborgarförslag om att renovera idrottshallar eller bygga nya, av
Erik Schlyter.
KS 2015/35.1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp informationsskylt om Kronoredden, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/184.1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram tillgänglighetsguide i den bebyggda
miljön, av Roland Thörnquist.
KS 2015/235.1.2.2
Medborgarförslag om att utveckla och utöka kommunens turist- och
besöksnäring, av Roland Thörnquist.
KS 2015/182.1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en komplett arkitekturguide för
bebyggelsen och bebyggelsemiljön i kommunen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/303.1.2.2
Medborgarförslag om att starta en internationell utbildning om att förvalta
världsarv, av Roland Thörnquist.
KS 2015/37.1.2.2
Medborgarförslag om att presentera resultatet av kommunens bostadsförsörjningsprogram, av Roland Thörnquist.
KS.2015/329.1.2.6
Motion om att annullera oanvända utsläppsrätter, av Yvonne SandbergFries (MP)
KS.2015/330.1.2.6
Motion om hållbar IT-strategi, av Yvonne Sandberg-Fries (MP)
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§ 151 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag.
KS 2015/353.1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en speciell service för cykel-felanmälan, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/376.1.2.2
Medborgarförslag om att göra ett minnesmärke i samband med projektet
Pottholmen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/378.1.2.2
Medborgarförslag om att förstärka Karlskrona kommuns varumärke som
”staden på öar”, Kihlströms kaj, av Inger Pettersson.
KS 2015/405.1.2.2
Medborgarförslag om att förbättra möjligheten att ta med cykel vid resor
inom kollektivtrafiken, av Roland Thörnquist.
KS 2015/472.1.2.2
Medborgarförslag om att ordna ett centralt medborgarkontor, av Roland
Thörnquist.
KS 2015/473.1.2.6
Motion kring kostnader för ensamkommande barn, Christopher Larsson
(SD)
KS 2015/517.1.2.2
Medborgarförslag om att informera om värdefulla kulturmiljöer och
byggnader, av Roland Thörnquist.
_________
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Akten

KS 2015.450.03

§ 152
Svar på interpellationer om Bubbetorps gård och FAS 3.
Interpellation 16-17 juni 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) från Emina Cejvan (M).
Patrik Hansson har den 8 september 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Emina Cejvan (M) och Patrik Hansson (S)
__________
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Kunskapsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Drift- och servicenämnden
Controller, kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.24.041

§ 153
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.
I den av kommunfullmäktige i juni 2015 fastställda investeringsbudgeten/
planen har investeringsmedel, 1 650 tkr, upptagits under år 2016 för
planerade och angelägna upprustningsåtgärder i Ramdala medborgarhus
för främst grundskolans behov. Kunskapsnämnden begär nu att denna
investering tidigareläggs till hösten 2015, eftersom planerade åtgärder blivit
akuta ur såväl kapacitets- som arbetsmiljösynpunkt. Det begärda
investeringsbeloppet ökar samtidigt med 625 tkr till totalt 2 275 tkr.
Kommunledningsförvaltningen kan dela bedömningen att behovet av
åtgärder i Ramdala blivit akut, varför planerade åtgärder bör genomföras
snarast möjligt. Den nu aktuella fördyrningen om 625 tkr kan samtidigt till
största delen täckas genom vissa omdispositioner inom den totala
investeringsbudgeten för år 2015. 360 tkr (för handikapptoalett och entréramp) kan således täckas ur funktionsstödsnämndens investeringsram för
tillgänglighetsanpassning (totalt 1 000 tkr) och ytterligare 200 tkr ur driftoch servicenämndens ospecificerade investeringsreserv inom fastighetsverksamheten. Resterande 65 tkr får sedan inrymmas inom kunskapsnämndens totalt tilldelade investeringsutrymme för år 2015.
Finansiering av återstående ursprungliga 1 650 tkr får sedan övergångsvis
ske genom en tillfällig disponering av medel ur kommunstyrelsens
ospecificerade investeringsreserv för år 2015. Dessa medel kan sedan år
2016 återföras till denna reserv från kunskapsnämndens redan tilldelade
investeringsutrymme för fastighetsverksamhet för detta år.

Forts
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Sign

Sign
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§ 153 forts
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 205,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2015 med 2 210 000 kronor avseende upprustningsåtgärder i Ramdala
medborgarhus,
2. att täcka denna utökning genom omdisponering av dels
1 650 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2015,
dels 360 000 kronor från funktionsstödsnämndens investeringsram för
fastighetsverksamhet år 2015 och dels 200 000 kronor från drift- och
servicenämndens investeringsram för fastighetsverksamhet år 2015,
3. att från år 2016 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för avskrivningar,
dels beräknad ram för finansförvaltningen,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för denna investering,
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa denna
investering, samt
6. att dessutom omdisponera 1 650 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2016 till
kommunstyrelsens investeringsreserv för samma år.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att i samband med ombyggnaden skall
lokalen anpassas så att föreningar kan utnyttja den för olika aktiviteter
utanför skolans användning.
Chatarina Holmberg (S) och Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Tommy Olsson (KD) yrkar bifall på Carl-Görans Svenssons
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande
och finner att förslaget avslås.
Votering begärs
Sign

Sign

Sign
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§ 153 forts
Beslut angående viss upprustning av Ramdala medborgarhus.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Carl-Göran
Svenssons tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå den samma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 23 ja-röster och 43 nej-röster, 6 avstår och 3
frånvarande att avslå Carl-Görans Svenssons tilläggsyrkande.
Voteringsprotokoll 5.
Reservationer
Peter Glimvall (M), Mattias Liedholm (M), Bengt Fröberg (M), Jan-Åke
Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Emina Cejvan (M),
Morgan Kullberg (M), Anders Ovander (M), Birgitta Gamelius (M), Gerd
Sjögren (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M), Anna
Ottosson (M), Marianne Nordin (M), Ann-Louise Trulsson (KD), Tommy
Olsson (KD) och Björn Gustavsson (MP).
Kommunfullmäktige beslutar
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2015 med 2 210 000 kronor avseende upprustningsåtgärder i Ramdala
medborgarhus,
2. att täcka denna utökning genom omdisponering av dels
1 650 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv för år 2015,
dels 360 000 kronor från funktionsstödsnämndens investeringsram för
fastighetsverksamhet år 2015 och dels 200 000 kronor från drift- och
servicenämndens investeringsram för fastighetsverksamhet år 2015,
3. att från år 2016 tillkommande kapitalkostnader till följd av denna
investering ska täckas av dels kommunstyrelsens reserv för avskrivningar,
dels beräknad ram för finansförvaltningen,
4. att bevilja kunskapsnämnden ett omedelbart projekterings- och
investeringstillstånd för denna investering,
5. att samtidigt ge drift- och servicenämnden i uppdrag att verkställa denna
investering, samt
6. att dessutom omdisponera 1 650 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2016 till
kommunstyrelsens investeringsreserv för samma år.
_________
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Karlskrona Moderbolag AB
Affärsverken AB
Kruthusens Företagsfastigheter AB
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.184.040

§ 154
Rättelseärende – sänkt låneram för Kruthusen
Företagsfastigheter AB.
Styrelsen för Karlskrona Moderbolag AB har vid sammanträde den
6 mars 2015 beslutat att hemställa hos kommunfullmäktige att utöka
Affärsverkens låneram, att sänka Kruthusen Företagsfastigheter ABs
låneram samt att sänka AB Karlskronahems låneram för 2015.
Moderbolagets VD förslag avseende Kruthusen Företagsfastigheter AB var
att sänka bolagets lånerram till 515 miljoner kronor för år 2015.
I beslutet avseende Kruthusen Företagsfastigheters AB låneram har i
protokollen från Moderbolagets och kommunstyrelsens sammanträde skett
en felskrivning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 211,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att göra en rättelse av kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2015, § 77,
beslutsattsats 2, som således ska ha följande lydelse: ”att sänka
Kruthusen Företagsfastigheter ABs låneram till 515 miljoner kronor för år
2015”.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunjurist
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2011.301.406

§ 155
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den
9 april 2015 beslutat hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa
taxebilaga 2 enligt upprättat förslag. Förslaget har följande lydelse: ”Varje
lägenhet debiteras en kostnad på 100 kronor per år med ett tak på
10 000 kronor per fastighet. Ett takpris införs även på 100 000 kronor som
högsta kostnad för ett enskilt fastighetsbolag”.
Kommunfullmäktige har den 16-17 juni 2015 beslutat att återremittera
ärendet för ett klargörande kring om taxan är förenlig med lagstigningen
kring likställighetsprincipen.
Av 2 kap 2 § kommunallagen följer att ”Kommuner och landsting ska
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något
annat”.
En taxa med tak innebär visserligen att fastighetsägarna kan anses
behandlas olika, men avgifter får differentieras så länge detta sker på
objektiv och saklig grund. Det råder således inget hinder mot att
differentiera avgifter med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika
prestationer eller annan saklig grund.
Vad gäller den aktuella miljötaxan görs inspektionerna genom stickprover
på ett antal lägenheter varefter standarden på hela fastigheten respektive
lägenhetsbeståndet kan bedömas. Det medför att vid stora fastighetsinnehav minskar arbetsinsatsen i proportion till storleken på tillsynen
eftersom man når en brytpunkt.
När det gäller schablonisering av avgifter är det viktigt att avgiften står i
rimlig proportion till de kostnader som de avgiftsbetalande åsamkar
kommunen. Vid bedömningen av vilka kostnader kommunen har
(självkostnader) för att tillhandahålla tjänsten får såväl direkta- som
indirekta kostnader medräknas (exempelvis personalkostnader, pensionskostnader, materialkostnader, försäkringar, lokalkostnader, administrativa
kostnader etc).
Forts
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Sign
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§ 155 forts
Förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn.
Enligt uppgift från förvaltningschefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen står taxan i proportion till den tillsynsinsats som har bedömts
föreligga. Det finns ingen grund för att ta ut avgifter för de fastighetsbestånd som överstiger de fastslagna taken på 10 000 kronor respektive
100 000 kronor eftersom kommunens kostnader inte överstiger dessa
summor. Den nu föreslagna taxan medför en minskning av intäkter i
förhållande till tidigare fastslagen taxa som bedömdes slå hårt mot framför
allt små fastighetsägare. Den föreslagna taxan har framarbetats i
samarbete med fastighetsägarna. Att ta ut en avgift för fastighetstillsyn är
nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sina åligganden och
utföra dessa inspektioner. Den föreslagna miljöbalkstaxan är utifrån dessa
premisser att ses som förenlig med likställighetsprincipen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 171, beslutat
att återemittera förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 212,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att förslag till ändring av miljöbalkstaxa för fastighetstillsyn återigen ska
underställas kommunfullmäktige.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar att takpriset på
100 000 kr per fastighetsbolag stryks.
Patrik Hansson (S) och Sofia Bothorp (mp) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall på Björn Nurhadis (SD) och Carl-Göran
Svenssons (M) ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Björn Nurhadis och Carl-Göran
Svenssons tilläggsyrkande och finner att ändringsyrkandet avslås.
Votering begärs
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Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Björn Nurhadis och
Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 45 ja-röster och 28 nej-röster, 1 avstår och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 6.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxebilaga två enligt förslaget.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2014.346.150

§ 156
Avtal om konsumentvägledning.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 69,
beslutat att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp den
30 juni 2015 och istället hänvisa till den nationella tjänsten Hallå
Konsument på Konsumentverket.
Drift- och servicenämnden skriver att Karlskrona kommun ingår sedan
2009 samarbete med andra kommuner om en gemensam konsumentvägledning. Ljungby kommun fungerar som värdkommun för samverkan
med namnet Konsument Södra Småland. Under 2014 omfattade
samverkan 14 kommuner. Samtliga kommuner i Kronobergs län ingår i
samarbetet, därutöver ingår enskilda kommuner från näraliggande län,
däribland alltså Karlskrona kommun.
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunerna.
Konsumentverket redovisar varje år den aktuella situationen för kommunal
konsumentvägledning i Sverige. Aktuell statistik från Konsumentverket
visar att cirka 270 av landets 290 kommuner erbjuder
konsumentvägledning. Tendensen de senaste åren är att allt fler
kommuner erbjuder konsumentvägledning i någon form. Antalet anställda
som arbetar med konsumentvägledning har dock inte ökat.
Konsument Södra Småland erbjuder telefonrådgivning vilket utgör
huvudparten, samt rådgivning via e-post och Facebook till enskilda i
konsumentfrågor. Däremot tar man normalt inte emot besök.
Konsument Södra Småland finansieras av de samverkande kommunerna i
förhållande till kommunernas invånarantal. En redogörelse finns i verksamhetsberättelsen 2014. 2014 hade verksamheten 471 ärenden från
Karlskrona kommun. Viktiga frågor 2014 var bilköp, bostadsfrågor och
tele/TV/internet.
Forts
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§ 156
Avtal om konsumentvägledning.
Konsumentvägledningen kan bistå konsument med råd inför köp av varor
och tjänster. Tanken är att verksamheten skall leda till större kunskap om
näringsidkares och konsumenters rättigheter och skyldigheter.
Socialnämnden föreslog i juni 2014 att avtalet med Konsument Södra
Småland skulle sägas upp. Kommunfullmäktige beslutade dock
annorlunda.
Konsumentvägledningen överfördes den 1 januari 2015 till drift- och
servicenämnden från socialnämnden efter ett beslut i kommunfullmäktige.
Beslutet innebar också att samarbetsavtalet med Konsument Södra
Småland skulle förlängas för 2015 och utvärderas under 2015.
Anledningen var bl.a. att en nationell konsumentupplysningstjänst ”Hallå
Konsument” etablerats hos Konsumentverket, dit personer med
informationsbehov fritt kan vända sig. Utvärdering av denna tjänst skulle
också ligga till grund för kommunens ställningstagande.
Nuvarande avtal med Konsument Södra Småland löper under 2015 och
skall sägas upp senast den 30 juni 2015. Avtalet fortlöper annars för
ytterligare ett år. Den årliga kostnaden för kommunen för att delta i
samarbetstjänsten är cirka 250 000 kronor.
Drift- och servicenämnden har ingen egen kompetens i konsumentfrågor.
Tjänsten levereras från Konsument Södra Småland och är en ambitionsfråga för kommunen om vilken service man vill erbjuda.
Eftersom gällande avtal måste sägas upp sex månader innan och ärendet
inte har behandlats i kommunfullmäktige så föreslår kommunledningsförvaltningen att avtalet sägs upp senast den 30 juni 2016.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 augusti
2015 tillstyrkt drift- och servicenämndens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp den
30 juni 2016 och istället hänvisa till den nationella tjänsten
Hallå Konsument på Konsumentverket.
Forts
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§ 156 forts
Avtal om konsumentvägledning.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Yvonne Sandberg Fries (MP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om avtalet
ska förlängas, samt nämndtillhörighet.
Sofia Bothorp (MP), Jan-Olof Petersson (FP) och Carl-Göran Svensson
(M) yrkar bifall på Patrik Hansson återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_________
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2014.37.406

§ 157
Revidering av sotningsindex.
Direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har
vid sammanträde den 20 maj 2015, § 24, beslutat föreslå
kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommuner att justera taxor
för rengöring och brandskyddskontroll.
Direktionen skriver att Sveriges skorstensfejarmästare och Svenska
Kommunalarbetarförbundet har kommit överens om nytt sotningsindex
som kompensation för ökade lönekostnader och övriga kostnader.
För år 2015 har sotningsindex fastställts till 1,91 %. Då taxan förra året
justerades den 1 juni 2014 och datum för årets justering är satt till den
1 juli 2015 ska höjning av taxan göras enligt avtal med 1,91 % enligt
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, cirkulär 14:11.
Detta innebär att timtaxan för rengöring höjs från och med den 1 juli 2015
till 413 kronor i Ronneby och 389 kronor i Karlskrona.
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs från och med den
1 juli 2015 till 593 kronor i Ronneby och 559 kronor i Karlskrona.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att besluta om justering av taxor för rengöring och brandskyddskontroll.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.424.510

§ 158
Cykelbokslut 2014 Karlskrona kommun – årsredovisning med
ekonomi- och åtgärdsuppföljning.
Drift- och servicenämnden har vid sammanträde den 26 maj 2015, § 74,
föreslagit kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige att besluta
godkänna årsredovisning – Cykelbokslut 2014.
Drift- och servicenämnden skriver att drift- och servicenämnden ansvarar
för att genomföra Cykelstrategi 2030. Cykelbokslut 2014 är en
årsredovisning med åtgärder och ekonomisk uppföljning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 216,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning Cykelbokslut 2014.
Tommy Andersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kunskapsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.428.611

§ 159
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola och fritidshem.
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 28 maj 2015, § 55, beslutat
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta höga
inkomsttaket för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg och att
indexering av avgiftsnivåerna tillämpas från med den 1 november 2015.
Kunskapsnämnden skriver att maxtaxan infördes 2002 och tillämpas nu av
alla kommuner. Taxan bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst
med ett tak för hur hög avgiften kan bli.
Detta inkomsttak (42 000 kr/mån) har varit oförändrat sedan 2004.
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet har nu ändrats och ändringen
innebär att inkomsttaket i maxtaxan från och med den 1 juli 2015
indexeras.
Beloppet fastställs årligen av Skolverket och kommer därefter att
förändras årligen.
Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna för förskola och
fritidshem höjs. Statsbidragen kommer att minska i motsvarande mån som
avgiftsintäkterna beräknas öka för kommunerna
Förskole- och fritidshemsavgiften i Karlskrona har följt den statligt
beslutade maxtaxenivån som framgår av maxtaxeförordningen.
Karlskrona kommun behöver göra en anpassning av taxan för förskola och
fritidshem så att den överensstämmer med de nya reglerna i förordningen.
Taxan ska alltså kunna förändras utan nya beslut, när nya belopp för
inkomsttaket årligen fastställs av Skolverket.
Forts
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§ 159 forts
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa på förskola och fritidshem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med
förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och Skolverkets årliga
meddelande, samt
2. att indexering av avgiftsnivåerna tillämpas från och med
den 1 november 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Kunskapsförvaltningen
Drift- och serviceförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Utveckling i Karlskrona AB
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.455.870

§ 160
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 30 mars 2015, § 32
beslutat att hemställa till kommunfullmäktige at fastställa organisationen för
det fortsatta arbetet med Världsarvet enligt marknadsstrategin, samt att
anslå medel för genomförande av marknadsstrategin och
utvecklingsplanen
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad 17 augusti 2015
skrivit yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att
utvecklingsplanen och marknadsstrategin togs fram inom ett projekt som
genomfördes under 2014 och som till stor del finansierades av
Länsstyrelsen Blekinge.
Utvecklingsplanen föreslår en tydlig intern struktur för världsarvsfrågor där
de förvaltningar ingår som kontinuerligt arbetar med frågor kopplade till
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.
Förslaget är att det under 2015 ska bildas en intern styrgrupp och en intern
arbetsgrupp. I förslaget anges att ordförande för styrgruppen ska vara
kommunstyrelsens ordförande. Övriga ledamöter i styrgruppen ska vara
kommundirektör, VD för Utveckling i Karlskrona AB samt förvaltningschefer
för kultur- och fritidsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och
serviceförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. I
förslaget anges att det i arbetsgruppen ska ingå representanter från kulturoch fritidsförvaltningen, näringslivsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen, miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen samt turismdelen inom Utveckling i
Karlskrona AB. Den organisation som ska fastställas av kommunfullmäktige baseras på utvecklingsplanen och inte marknadsstrategin som
det står i missivet från kultur- och fritidsnämnden.
Forts
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§ 160 forts
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
I marknadsstrategin föreslås en budget för marknadsföring på
200 000 kronor för 2015, 500 000 kronor för 2016, 750 000 kronor för 2017
och 1 000 000 kronor för 2018. Kommunledningsförvaltningen föreslår att
eventuella insatser för marknadsföring av Världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona under 2015-2018 får rymmas inom Utveckling i Karlskrona AB:s
fastställda resultatkrav.
Under november 2015 kommer det en utlysning inom Södra Östersjöprogrammet som har en tydlig inriktning inom hållbar destinationsutveckling av natur- och kulturarv. Ett samarbete har påbörjats med
Regionförbundet i Kalmar län angående att skicka in en ansökan till detta
program inriktat på destinationsutveckling av världsarv i programmets
geografiska området. Projektet planeras vara pågående under åren
2016-2019. Karlskrona kommun har blivit erbjuden att bli projektägare i
denna projektansökan.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att avdelningen för analys och
tillväxt får i uppdrag att samordna arbetet med ansökan. I detta projekt, om
det blir beviljat, kommer det att finnas avsatta EU-medel för enskild och
gemensam marknadsföring av ingående världsarv i projektet. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att insatser för marknadsföring av
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona under 2016-2018 i första hand ska
inrymmas inom Utveckling i Karlskrona AB fastställda resultatkrav för
dessa år och kompletterande finansiering ska ske via EU-medel.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den
25 augusti 2015 tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 220,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa utvecklingsplan och marknadsföringsstrategi för
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona,
2. att fastställa den interna organisation som föreslås i utvecklingsplanen
med kommunstyrelsens ordförande som ordförande. Övriga ledamöter i
styrgruppen föreslås vara kommundirektör, VD för utveckling i Karlskrona
samt förvaltningschefer för kultur- och fritidsförvaltningen, kunskapsförvaltningen, drift- och serviceförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
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§ 160 forts
Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
3. att ställa sig positiv till att Karlskrona kommun blir projektägare i ett
projekt inom Södra Östersjöprogrammet med syfte att främja utveckling av
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona,
4. att eventuella insatser för marknadsföring av Världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona under 2015 får rymmas inom Utveckling i Karlskrona AB
fastställda resultatkrav, samt
5. att finansiera den del av budget, för marknadsföring av Världsarvet
Örlogsstaden Karlskrona under 2016-2018, som inte inryms inom
Utveckling i Karlskrona AB fastställda resultatkrav via extern finansiering,
t.ex. inom ovan nämnda projekt.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Styrelser/Nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.59.041

§ 161
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 16.45-16.55.
Kommunens prognostiserade resultat uppgår till +35,4 mnkr. Av resultatet
ska 10,5 mnkr avseende ökade realisationsvinster räknas bort i den s.k.
balansavstämningen. Den balansavstämda resultatet uppgår därmed till
+24,9 mnkr. I resultatet ingår återbetalning från AFA med 24 mnkr.
Det positiva resultatet är i sig tillfredsställande betraktat i det korta
ettårsperspektivet. Men, det måste understrykas att nettokostnadsutvecklingen sammantaget inom verksamheten ger anledning till oro för
framtiden.
Kunskapsnämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden och
äldrenämnden erhöll alla utökade ramar 2015. I rapporten efter mars
månad var det endast äldrenämnden som förväntas rymma verksamheten
inom anvisade ramar. I den nu upprättade rapporten redovisar både
äldrenämnden och kunskapsnämnden noll i avvikelse mot budget.
Socialnämnden och funktionsstödsnämnden fortsätter redovisa negativa
avvikelser mot budget. För socialnämnden har kommunfullmäktige i
rapporten efter mars månad accepterat en negativ avvikelse om 11 mnkr.
Det finns ingen anledning att föreslå något annat ställningstagande i den
här rapporten.
Kommunfullmäktiges beslut i marsrapporten avseende funktionsstödsnämnden var att nämnden ålades att vidta åtgärder så den befarade
negativa avvikelsen helt skulle elimineras. I majrapporten kan konstateras
att nämndens prognostiserade negativa avvikelse nu ökat till -6 mnkr.
Nämnden har beslutat om vissa åtgärder, men pekar ändå på en kvarstående risk att delar av underskottet kommer att kvarstå. För att hantera
den risken kommer ytterligare förändringar i verksamhetens resursfördelning att genomföras från och med augusti.
Forts

Sign

Sign

Sign

Blad

66

Sammanträdesdatum

Blad

24 september 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Effekterna som kan falla ut av den förändringen har dock inte räknats in i
den nu avlämnade prognosen. Kommunledningsförvaltningen anser att det
är ett korrekt sätt att hantera den ekonomiska bedömningen – d.v.s. att inte
ta in effekter i prognosen som inte bedöms vara säkerställda.
För funktionsstödsnämnden vidkommande anser kommunledningsförvaltningen att den fortsatta inriktningen trots allt måste vara att åtgärder
ska genomföras så att kostnadsläget anpassas till anvisad ram.
Beträffande de mål som kommunfullmäktige fastställt, och som kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige därefter fördelat till
nämnderna gör kommunledningsförvaltningen den bedömningen att kravet
på anpassning till budget inte behöver medföra någon förändring av de mål
som riktats mot funktionsstödsnämnden.
Kunskapsnämnden har begärt tilläggsanslag för att täcka kostnaderna för
verksamheten i Fur. Nämndens bedömning är att upparbetade kostnader
för vårterminen uppgår till 1,7 mnkr. Nämndens bedömning är vidare att
ytterligare kostnader för höstterminen kan komma att uppstå. I det här
skedet går det emellertid inte beräkna eller bedöma storleken.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden tillförs 1,7 mnkr ur
reserven för välfärd och utveckling.
Arbetsmarknadsnämnden har begärt att investeringsmedel överförs från
dels kommunstyrelsen (i dess egenskap av nämnd för kommunledningsförvaltningen), dels från kunskapsnämnden. I samband med att ramarna
förändrades kopplat till ny organisation borde arbetsmarknadsnämnden
även ha tillförts investeringsmedel, vilket alltså inte skedde. Sammantaget
handlar det om 160 kkr. Kommunledningsförvaltningens uppfattning är den
begärda omflyttningen är att betrakta som en teknisk justering, och därmed
kan den hanteras inom den delegation som är riktad till ekonomichefen.
Det finns tydliga signaler på att anslaget för den politiska organisationen
riskerar att bli överskridet totalt sett.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår nu ett arbete med att analysera
vad kostnadsutvecklingen beror på. Intill dess att den analysen är klar gör
kommunledningsförvaltningen bedömningen att inga ytterligare medel ska
tillföras nämnderna i det här avseendet.
Sammantaget ger innehållet i, och slutsatsen av, den nu upprättade
rapporten anledning att hysa fortsatt oro för kostnadsutvecklingen och
därmed också för resultatutvecklingen framöver. Det är därför angeläget
att kommunstyrelsen principiellt gentemot alla nämnder påtalar vikten av
fortsatt kontinuerligt och intensivt arbeta med att styra och leda
verksamheten så att givna ramar inte överskrids.
Utöver ett sådant generellt uttalande föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige riktar ett
absolut krav mot funktionsstödsnämnden att den ska vidta åtgärder så att
den prognostiserade avvikelsen mot budget till fullo undviks.
Arbetsmarknadsnämnden uppvisar i majrapporten en prognostiserad
negativ avvikelse mot budget med -3,2 mnkr vilket är på samma nivå som
efter marsrapporten. Kommunfullmäktige beslutade i sin hantering av
marsrapporten att medge nämnden överskrida sitt anslag med 3,2 mnkr.
Det medgivandet bör enligt kommunledningsförvaltningen kvarstå.
Utveckling av skatter och statsbidrag är markant sämre än vad som
underlaget för budgeten indikerade. Sammantaget har kommunen en
prognos efter maj månad som ligger 15 mnkr lägre än budget. Förutom
lägre löneökningar generellt i riket och något högre arbetslöshet än vad
som tidigare kunde förutspås så finns det även negativa effekter kopplat till
slutligt utfall i den generella kostnadsutjämningen och i den specifika LSSutjämningen.
Försämringen inom skatter och statsbidrag slår direkt och med full kraft
igenom på kommunens resultaträkning.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Det torde vara svårt att med samma omedelbara effekt förändra i
verksamheterna i syfte att parera minskade intäkter. I det korta
perspektivet är den här utvecklingen i år det tydliga beviset på
nödvändigheten av att ha en tillräckligt bra resultatnivå i grunden. Årets
budgeterade resultat är bättre än tidigare, men med den försämring som
nu redovisas ändå inte tillräckligt bra. Det är därför av största vikt att de
åtgärdsnivåer som finns inbyggda i resultatbudgeten för kommande år
realiseras.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 221,
beslutat för egen del att uppdra till kommundirektören till kommunstyrelsen
den 6 oktober 2015 redovisa den sammantagna utvecklingen av
kostnaderna för den politiska organisationen, samt förelägga
kommunstyrelsen förslag till åtgärder för att anpassa kostnaderna till
anvisade medel.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 221,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar,
2. att med finansiering ur anslaget för välfärd och kvalitet tillföra
kunskapsnämnden 1,7 mnkr för täckning av kostnader för verksamheten i
Fur,
3. att funktionsstödsnämnden ska genomföra åtgärder som nedbringar
kostnadsläget till anvisade ramar,
4. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 3,2 mnkr,
5. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ avvikelse
mot budget med 11,3 mnkr, samt
6. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter maj
månad.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 161 forts
Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter.
Karin Månasson (FP), Björn Fries (V), Björn Nurhadi (SD) och Carl-Göran
Svensson (M) yttrar sig.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar att för funktionsstödsnämnden godkänna
en prognostiserad negativ avvikelse mot budget med 6,0 Mkr.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 3
mot Åsa Gyberg Karlssons ändringsyrkande på attsats 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag på attsats 3.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Åsa Gybergs
Karlssons ändringsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 43 ja-röster och 3 nej-röster, 26 avstår och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 7.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att med hänvisning till det styrande dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning” uppmana alla nämnder att leda och styra
verksamheten så kostnaderna ryms inom anvisade ramar,
2. att med finansiering ur anslaget för välfärd och kvalitet tillföra
kunskapsnämnden 1,7 mnkr för täckning av kostnader för verksamheten i
Fur,
3. att funktionsstödsnämnden ska genomföra åtgärder som nedbringar
kostnadsläget till anvisade ramar,
4. att för arbetsmarknadsnämnden godkänna en prognostiserad negativ
avvikelse mot budget med 3,2 mnkr,
5. att för socialnämnden godkänna en prognostiserad negativ avvikelse
mot budget med 11,3 mnkr, samt
6. att kommunfullmäktige i övrigt godkänner upprättad rapport efter maj
månad.
____
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2014.245.206

§ 162
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2014,
av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att avskaffa bygglovsavgift för solenergianläggningar och rabatt på solceller, solfångare och solpaneler i
samband med byggnation.
Ärendet har vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2015 återremitterats för att bygglovsavgiften för solenergianläggningar ska ses över i
samband med kommande översyn av bygglovsavgifter m.m. samt att se
över möjligheten för att undanta en större area solcellsanläggningar från
bygglovsplikt.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april
2015, § 79, lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att
intresset för att uppföra solenergianläggningar har ökat under senare år,
vilket är positivt. I plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är bygglovspliktiga.
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt men
bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en byggnad eller
sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov kan också krävas
om anläggningen placeras på en byggnad inom detaljplanelagt område,
om åtgärden innebär en väsentlig fasadändring (9 kap 2 och 5 §§ PBL).
Detta innebär bland annat att större solenergianläggningar, placerade på
stativ på mark och utanför detaljplanelagt område inte omfattas av
bygglovsplikt.
Om kommunen vill ändra eller ställa krav på bygglovsplikten än vad som
anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom detaljplanebestämmelser.
Forts
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§ 162 forts.
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Kommunen har dock möjlighet att förtydliga hur man tolkar begrepp som
”väsentlig fasadändring” m.m. Detta har också gjorts i miljö- och byggnadsnämndens antagna policy för solpaneler från 2010. Policyn innehåller
följande riktlinjer.
1.

För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare
bygglovsbefriande.

2.

För byggnader inom detaljplanelagt området gäller, bygglovsbefrielse
för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader
under förutsättning att:
•

Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö,
till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om förvanskning,

•

Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är
större än åtta kvm,

•

Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.

Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra
solenergianläggningar på byggnader utan lov. Genom de nya reglerna har
det bland annat blivit möjligt att utan lov eller anmälan uppföra två takkupor som omfattar högst halva takfallet. Om en solenergianläggning
utförs i takfallets lutning bör därför ytan kunna utökas till att omfatta max
halva takfallet utan att lovplikt inträder.
För större anläggningar eller sådana som inte placeras i takfallets lutning,
bedöms det lämpligt att behålla bygglovsplikten. Detta i syfte att bidra till
en god bebyggd miljö och kunna bistå sökanden med rådgivning kring
utformning och placering. Förutom denna justering bedöms riktlinjerna i
gällande policy fortfarande vara aktuella.
Med ovanstående förändring i riktlinjerna kommer flertalet solenergianläggningar på en- och tvåfamiljshus att bli bygglovsbefriade. Någon
avgift kommer därmed inte heller att tas ut. I de fall där lovplikt inträder kan
nämnas att avgiften för ett bygglov för en solenergianläggning idag är cirka
2 300 – 5 000 kronor. I ärenden där solenergianläggning uppförs i
samband med ny- och ombyggnation tas ingen separat avgift ut för
anläggningen.
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§ 162 forts
Svar på motion om avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på bygglovsavgift vid installation av
solceller, solfångare och solpaneler i samband med ny-, om- och
tillbyggnad.
Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden årligen rörande
solenergianläggningar vilket innebär att intäkterna ligger på cirka
20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska täcka kostnader
för bland annat ritningsgranskning, administration och utfärdande av lov,
start- och slutbesked m.m.
Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket
medför att avskaffande eller sänkningar av avgifter måste kompenseras i
budgetram. Förvaltningen gör redan idag hårda prioriteringar i
verksamheten med hänsyn till ekonomiska och personella resurser. Med
hänsyn till dessa förhållanden rekommenderas inte en sänkning av
avgiften i nuläget. En helhetsöversyn av plan- och bygglovtaxan planeras
dock ske under 2015, med inarbetning i budget 2016.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16-17 juni, § 126, bordlagt
ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015, § 179,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till motionen
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Björn
Gustavssons bifallsyrkande på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen och därmed anse att motionen är besvarad.
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.209.512

§ 163
Svar på motion om alkolås på kommunens bilar.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att alkolås
ska införas i kommunens bilar för att undvika alkoholrelaterade olyckor.
Drift- och servicenämnden har på sammanträde den 26 maj 2015, § 76,
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att för närvarande
äger respektive förvaltning rätt att besluta i vilken omfattning alkolås skall
användas i de fordon verksamheterna förfogar över. Den väg den enskilde
förvaltningen väljer är en sammanvägning av ekonomi-, verksamhets-,
personal- och arbetsmiljöansvar. Det finns inga tekniska hinder för att göra
användning av alkolås obligatorisk.
Karlskrona kommun leasar cirka 400 motordrivna fordon. Därutöver äger
kommunen omkring 100 motordrivna fordon. Kostnad för att utrusta de 400
leasingfordonen med alkolås skulle uppgå till omkring 4,8 mnkr på tre år,
kostnad för årlig kalibrering medräknad. Beaktat att vanligast förekommande leasing period är tre år skulle detta ge en beräknad årlig
kostnad om 1,6 mnkr.
Motsvarande kostnad för de 100 egenägda fordonen skulle uppgå till
omkring 1 mnkr var sjätte till åttonde år. Årlig kostnad för kalibrering
uppgår då till cirka 100 tkr. Detta ger en beräknad årlig kostnad om knappt
0,3 mnkr.
Totalt för både leasade samt egenägda fordon, ger detta en beräknad återkommande årlig kostnad om knappt 1,9 mnkr. Beaktat att totala kostnaden
för leasingfordon uppgår till omkring 19 mnkr per år innebär motionens
förslag en 10 % ökning av kommunens kostnader för fordon.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 25 augusti
2015 tillstyrkt drift- och servicenämndens förslag.
Forts
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§ 163 forts
Svar på motion om alkolås på kommunens bilar.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 223,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jan- Åke Nordin (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande på motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Christopher Larssons
bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 59 ja-röster och 12 nej-röster och 4 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 8.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2011.555.106

§ 164
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
15 december 2011, § 221, av Börje Dovstad (FP). Förslaget är att
Karlskrona kommun ansluter sig till systemet för hyresgaranti.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse upprättad den 30 mars 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att syftet med
hyresgarantisystemet, som funnit sedan 2007, är att underlätta för
individer, hushåll och familjer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
Motionärerna föreslår att Karlskrona kommun ansöker om bidrag från
Statens Bostadskreditnämnd, BKN, för att kunna införa en hyresgaranti.
För varje hyresgaranti kan erhållas ett bidrag på 5 000 kronor per hushåll.
Efter ett positivt besked från BKN föreslås att Karlskrona kommun inför
hyresgaranti enligt rådande regelverk samt att antalet garantier ska vara
30 stycken gällande under en period av två år och sex månaders hyra.
En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida
som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med en
kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk
förmåga att klara kostnaderna för ett eget boende men som trots detta har
svårighet att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med
besittningsskydd. Det kan till exempel bero på att den sökande har en
projektanställning istället för en tillsvidareanställning, men har en löpande
inkomst och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir
en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den som
söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad. Kommuner som väljer att
ställa ut kommunala hyresgarantier har möjlighet att få ett statligt bidrag på
5 000 kronor per garanti. Det statliga bidraget administreras av Boverket.
Forts
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§ 164 forts
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
Hyresgarantin omfattar minst sex månaders hyra. Garantin ska gälla under
minst två år. Varje kommun kan se välja om de vill utöka garantin
ytterligare. Varje kommun har även rätt att välja hur de vill utforma de
borgensåtaganden som en hyresgaranti innebär. Hyresgarantin innebär
inte att den som är hyresgäst kan låta bli att betala hyran. Om
hyresgarantin måste utnyttjas har kommunen rätt att i efterhand kräva
tillbaka skulden, så kallad regressrätt. Med andra ord kvarstår den enskilde
hyresgästens betalningsansvar. Det är upp till varje kommun att besluta
om hur hyresgarantin ska kunna nyttjas samt vilka återbetalningsskyldigheter som ska gälla.
Vid en ansökan om hyresgaranti gör kommunen en behovsprövning för att
se att den sökande har ekonomiska förutsättningar att klara kostnaden för
bostaden. Kommunen tittar på hela ekonomin och eventuella skulder och
betalningsanmärkningar. I behovsprövningen kontrolleras även att den
sökande inte har ett självständigt boende i nuläget samt att den sökande
inte skulle få tillgång till ett eget boende utan en kommunal hyresgaranti.
Behovsprövningen bör omfatta en bedömning av hushållets betalningsförmåga och bör grundas på skriftliga uppgifter. Det är lämpligt att göra en
budget för hushållet för att kunna bedöma om det finns utrymme för att
betala hyran.
Under förutsättning att kommunen ställt ur hyresgaranti enligt förordningen
(2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier och det finns
tillgängliga medel inom den ram som regeringen avsatt så uppgår det
statliga bidraget till 5 000 kronor per garanti. Anslaget för statligt bidrag för
kommunala hyresgarantier uppgår till cirka 43 miljoner kronor för år 2014.
Boverket fördelar ramen och beslutar om bidraget.
Under 2013 uppgick det beviljade bidraget för kommunala hyresgarantier
till 805 000 kronor, vilket motsvarar 161 utfärdade hyresgarantier som
utfärdats av 13 kommuner.
Bostadskreditnämnden genomförde 2010 en utvärdering av hyresgarantierna och då kom man fram till följande sammanfattning.
Bedömningen är att det finns etableringshinder på bostadsmarknaden,
både på hyresmarknaden och på ägarrättsmarknaden. Hyresgarantier
infördes som ett led i att stärka den enskilda individens möjligheter till ett
förstahandskontrakt eller ett bolån. När nu hyresgarantier funnits i drygt tre
år konstaterar vi att utfallet inte blivit det förväntade. Forts
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§ 164
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
De nuvarande garantiutformningarna ger så liten effekt att de måste
ifrågasättas. Unga Vuxna bedöms ha svårigheter att nå upp till de
inkomstkrav som ställs på hyresmarknaden, samtidigt som de ofta inte har
ett eget sparat kapital vilket försvårar på bolånemarknaden. Unga vuxna
har oftare kortare projektanställningar eller visstidsanställningar vilket
försvårar deras möjligheter att etablera sig på bostadsmarknaden.
Kommunerna är väl informerade om möjligheterna med kommunala
hyresgarantier som ett verktyg för att hjälpa hushåll att få ett förstahandskontrakt. Kommunerna ser framförallt hyresgarantier som ett komplement
till andrahandskontrakt. Det är framförallt personer med betalningsanmärkningar och låg inkomst som har blivit hjälpta. Det är endast ett fåtal
kommuner som aktivt informerar om hyresgarantier till allmänheten. De
kommuner som har ställt ut hyresgarantier är eniga om att verktyget spelar
roll och gör en skillnad för de hushåll som blir hjälpta. De bedömer att
deras fortsatta användning kommer att ligga på en nivå som idag.
BKN föreslår att hyresgarantier behålls i dagens utformning, men med en
medvetenhet om att det hjälper hushåll på marginalen och att omfattningen
inte kommer att vara mycket större än idag. BKN bedömer att det statliga
bidraget inte har en avgörande betydelse för kommunernas användning av
hyresgarantier, men föreslår ändå att bidraget kvarstår.
Förhållandevis få kommuner har anslutit sig till systemet med
hyresgarantier. Bostadskreditnämnden ifrågasätter, i den egna utvärdering
som gjorts, effekten av bostadsgarantin.
Om Karlskrona kommun ansluter sig till systemet med hyresgarantier är de
facto så att det blir ytterligare såväl kontroll- och utredande arbetsuppgifter.
Med alla steg i förfarandet skulle det behövas utökad administration som
det idag inte finns resurser till.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 224,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkande
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till motionen
Börje Dovstad (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Forts
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§ 164 forts
Svar på motion om ansökan till Statens Bostadskreditnämnden om
hyresgaranti.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Jan-Åke
Nordins bifallsyrkande på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Jan-Åke Nordins
bifallsyrkande till motionen röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 40 ja-röster och 31 nej-röster och 4 frånvarande
enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 9.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2011.229.140

§ 165
Svar på motion om Fairtrade City.
Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011,
§ 44, av Christina Mattisson (S). Förslaget är att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att söka samarbete med det lokala näringslivet och den ideella
sektorn för kommunen som helhet ska uppfylla kriterierna för Fairtrade
City. Några svarsförslag har skrivits fram som av olika skäl har
återremitterats.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse den 4 augusti 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Förvaltningen skriver att Karlskrona
kommun beaktar hållbar utveckling på många olika sätt. Från övergripande
nivå till våra olika verksamheter. Karlskrona kommun ingår i
forskningsprojektet ”Hållbar kommun- och regionalutveckling” som drivs av
Blekinge Tekniska Högskola.
I kommunens inköps- och upphandlingspolicy framgår det att kommunen
ska bedriva hållbar upphandling där ekonomi, miljö- och sociala hänsyn
har samma värde. Kommunen ska påverka för hälsa och miljö på ett
positivt sätt genom att i sina upphandlingar med hållbarhetsprinciperna
som ledstjärna ställa miljökrav där så är möjligt/relevant. Vi ska också
beakta sociala och etiska hänsyn vid offentlig upphandling om
upphandlingens art motiverar detta.
Vi anser att det innebär ett åtagande att bli och vara Fairtrade kommun.
Åtagandet fordrar resurser både i form av tid och i form av pengar. Vi
bedömer att det krävs 50 % av en tjänst för att komma igång med arbetet
initialt för att arbeta specifikt med Karlskrona kommuns eget
upphandlingsområde.
Därutöver behövs det resurser för att kunna handla särskilt rättvisemärkta
produkter men också för at marknadsföra och genomföra särskilda insatser
inom området.
Dessutom bör näringslivsrepresentanter och handeln engageras där de
möjligheter att påverka arbetet och deras insatser för att kunna uppnå de
krav som finns på att vara Fairtrade kommun.
Forts
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§ 165 forts
Svar på motion om Fairtrade City.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 september 2015, § 225,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen, samt
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag på organisation och upplägg där kommunledningsförvaltningens
upphandlingsavdelning och näringslivsavdelning får i uppdrag att arbeta
fram förslag på hur ett kommande engagemang skulle kunna se ut.
Yrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V), Christopher Larsson (SD), Patrik Hansson (S)
och Roland Andreasson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Mattias Liedholm (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Mattias
Liedholms avslagsyrkande på motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill Mattias Liedholms
avslagsyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 53 ja-röster och 16 nej-röster, 2 avstår och 4
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 10.
Reservation
Morgan Kullberg (M) reservera sig till förmån för eget yrkande
Kommunfullmäktige beslutar
1. att bifalla motionen, samt
2. att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag på organisation och upplägg där kommunledningsförvaltningens
upphandlingsavdelning och näringslivsavdelning får i uppdrag att arbeta
fram förslag på hur ett kommande engagemang skulle kunna se ut.
_________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015

§ 166

Muntlig frågestund

§ 167

Svar på medborgarförslag om kulturkvarter i kv Bonde

§ 168

Svar på medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter i
kv Bonde

§ 169

Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor

§ 170

Svar på medborgarförslag om at skapa renoverings- och underhållsplaner för
bebyggd miljö

§ 171

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet att få
igång tidkulan på inventariekammare Nr 1

§ 172

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att bjuda in till
möte för bildandet av en extern referensgrupp för att öppna varmbad-husets
verksamhet igen

§ 173

Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 174

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 175

Kommunala val

§ 176

Anmälningsärenden

§ 177

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 178

Avskrivna motioner (återkallade)

§ 179

Inkomna interpellationer

§ 180

Svar på interpellation angående kunskapsförvaltningen

§ 181

Svar på interpellation om funktionsstödsnämnden.

§ 182

Svar på interpellation om stöd och omsorg.

§ 183

Finansrapport tertial 2, 2015

§ 184

Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och 4,
detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
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§ 185

Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner den
1 september 2015

§ 186

Svar på motion gällande lovskolor

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 13.00 – 16.25

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Sign

Sign

Rickard Jönsson (S)
Marie Persson (C)
Peter Glimvall (M)
Patrik Hansson (S)
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Jan-Anders Lindfors (S) kl 14.15-16.25 § 174-186
Eva-Lotta Altvall (S)
Jonas Sandström (S)
Fredrik Wallin (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Jan-Åke Nordin (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.15 §§ 166-184
Annica Engblom (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
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Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Anna Ekström (FP)
Börje Dovstad (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V) kl 14.15-16.25 §§ 174-186
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Billy Åkerström (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Ersättare

Sign

Sign

Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Tajma Sisic (S)
Stefan Andersson (S)
Lotta Holgersson (S)
Anders Persson (S) kl 13.00-14.15 §§ 166-173
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Bengt Fröberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Tove Håkansson (KD)
Göran Eklund (SD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Mikael Augustsson (FP)
Pernilla Persson (C) kl 13.00-15.25 §§ 166-180
Tommy Andersson (MP)
Desiree Hoberg (V)
Inga-Lill Siggelsten Blum (KD)
Marianne Nordin (M) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
Susanne Cederholm (SD) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
Fredrik Karlsson (C) kl 16.10-16.25 §§ 183-186
Harry Rson Svensson (KD) kl 16.10-16.25 §§ 183-186

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Övriga

Sammanträdesdatum

Blad

22 oktober 2015

5

Sammanträdesprotokoll

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Sattar Zad (S)
Ida Henriksson (S)
Daniel Håkansson (S)
Anders Persson (S) kl 14.15-16.25 §§ 174-186
Anna Strömqvist (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.30- 16.15 §§ 173-184
Charlotta Sahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Fredrik Karlsson (C) kl 13.00-16.10 §§ 166-182
Harry Rson Svensson (KD) kl 13.00-16.10 §§ 166-182

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Paul Cederholm (SD) och Jonas Sandström (S)

Justerade paragrafer

§§ 166 - 186
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Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rickard Jönsson

Justerare

______________________________
Paul Cederholm

_______________________________
Jonas Sandström

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 29 oktober 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 166
Muntlig frågestund
Anna-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ordförande Chatarina
Holmberg (S) i kunskapsnämnden om underskottet på 9 Mkr kommer att
bli värre år 2016.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) svarar.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.394.870

§ 167
Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret i kv Bonde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen ska
bilda och bygga ett kulturkvarter i kv Bonde.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den
31 augusti 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att en utredning under våren 2015 visar att det är möjligt
att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för stadsbibliotek, konsthall
och besökscentrum på egen mark i kv Bonde. Utredningen visar också att de
delar av kvarteret som ägs av Svenska kyrkan inte svarar mot de behov som
kommunens verksamheter har.
Utredningen är nu på remiss hos kommunens samtliga nämnder och bolag.
Under hösten 2015 väntas kommunstyrelsen ta ställning till om förslaget om
ett kulturhus/kulturkvarter ska förverkligas i kv Bonde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 314,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015.404.880

§ 168
Svar på medborgarförslag om arkitekttävling för ett nytt kulturkvarter i
kv Bonde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utlysa en
arkitekttävling för kv Bonde, samt att tävlingsförslagen ska ställas ut så att
kommuninvånarna får möjlighet att tycke till om förslagen.
Kommunledningsförvaltningen har i upprättad skrivelse daterad den
31 augusti 2015 lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att en utredning under våren 2015 visar att det är möjligt
att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för stadsbibliotek, konsthall,
och besökscentrum på cirka 5 000 kvm i kvarteret Bonde. Utredningen är nu
på remiss hos kommunens samtliga nämnder och bolag.
Om kommunstyrelsen väljer att gå vidare med förslaget innebär det att en
arkitekttävling genomförs för att få fram de bästa lösningarna för kvarteret. En
professionell jury bedömer sedan de inkomna förslagen utifrån en rad kriterier.
Intresset för ett kulturhus/kulturkvarter är stort hos Karlskronaborna och det är
viktigt att det fortsatta arbetet görs med så stor öppenhet som möjligt.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 315,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kunskapsnämnden
Akten

KS 2014.394.609

§ 169
Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Julia Wikgren-Erheim och Emma
Obberson. Förslaget är slippa läxor.
Kunskapsnämnden har den 27 augusti 2015, § 80, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kunskapsnämnden skriver att gymnasieutbildningen är en frivillig skolform.
Det betyder att den tid varje elev vill och behöver använda för att uppnå de
personliga målen med studierna kan variera från elev till elev. Gymnasiestudier ställer därför ibland krav på såväl individuell motivation och planering
som studieteknik. För elever i gymnasieskolan kan det vara till hjälp att
samtala om sin studiesituation med lärare, studie och yrkesväg-ledare eller
elevvårdspersonal. Information kring studieteknik hålls redan idag med de
elever som börjar i årskurs ett på gymnasieskolan. Planering är igång för att
kunna utöka dessa tillfällen så att de hålls mer kontinuerligt under året och
riktas till alla elever och årskurser. Studiehandledning erbjuds inom ramen för
varje kurs av lärare, speciallärare, special-pedagoger och i vissa fall av
personliga assistenter.
Gymnasieskolan erbjuder även extra stöd till elever i form av ”mattestugor”,
extra stödtimmar som lärarna förfogar över och som kan riktas till de elever
som behöver extra stöd för att nå målen.
Gymnasieskolan har under det senaste året börjat intensifiera användningen
av digitala verktyg, eleven kan redan innan lektionen gå igenom det material
som kommer att tas upp på lektionen och materialet finns alltid tillgängligt för
eleven. Flera lärare har även börjat filma sina genomgångar även detta är ett
viktigt verktyg för självstudier och möjliggör att elever som saknar hjälp
hemma kan få denna i form av en ”lärare i hemmet”.
forts.

Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

22 oktober 2015

11

Sammanträdesprotokoll

KS 2014.394.609

§ 169 (forts).
Svar på medborgarförslag om att få slippa läxor
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 316,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition och beslut på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunsbergs avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.230.210

§ 170
Svar på medborgarförslag om att skapa renoverings- och
underhållsplaner för bebyggd miljö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att skapa
renoverings- och underhållsplaner för bebyggd miljö.
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 91, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden skriver att fastighetsavdelningen arbetar redan idag
med det förslagsställaren föreslår för de förvaltningsägda fastigheterna. Dessa
underhållsplaner är också i högsta grad kopplade till den kommunala
budgeten eftersom den anger ramarna för hur mycket underhållsåtgärder som
kan utföras respektive budgetår.
Underhållsbehov och liknande vägs in vid den långsiktiga planeringen för
kommunens lokalbehov.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 317,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.170.106

§ 171
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet att få
igång tidkulan på inventariekammare Nr 1
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar initiativet att få igång tidkulan på inventariekammaren Nr 1.
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 90, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden skriver att en tidkula på Rådhusets tak vore ett
främmande inslag på Stortorget. Tidkula hör sjöfarten till och skall ej placeras
mitt på landbacken.
Karlskrona kommun har förtroende för att Försvarsmakten och
Fortifikationsverket lägger sina underhållsresurser där de gör störst nytta.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 318,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015.279.822

§ 172
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att bjuda
in till möte för bildandet av en extern referensgrupp för att öppna
varmbadhusets verksamhet igen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun beslutar att bjuda in till möte för bildande av extern referensgrupp för
att öppna varmbadhusets verksamhet igen.
Drift- och servicenämnden har den 23 juni 2015, § 92, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden skriver att fastighetsavdelningen arbetar med att ta
fram åtgärder som möjliggör att Varmbadhuset öppnar igen efter det ordinarie
semesteruppehållet och ser idag ingen anledning att bilda en sådan
referensgrupp.
Fastighetsavdelningen har också informerat både Sveriges Radio och
Varmbadhusets vänner att arbetet fortlöper enligt plan och att man räknar med
att öppna igen efter sommaren i likhet med tidigare år
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 319,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Nämnder/Styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/753.1.4.1

§ 173
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Camilla Mikler (M) yttrar sig angående revisionens rapport om uppföljningen för
hela Karlskrona kommuns verksamhet.
Andreas Håkansson från EY går igenom uppföljningen och kommenterar
den.

Kommunens prognostiserade resultat för helår 2015 uppgår till
+32,6 mnkr. I resultatet ingår återbetalningen från AFA med 24 mnkr. Av detta
resultat ska 10,5 mnkr som är realisationsvinster räknas bort i den s.k.
balansavstämningen. Det balansavstämda resultatet uppgår därmed till +22,1
mnkr.
Målavstämning och god ekonomisk hushållning
I samband med delårsrapporten görs en målavstämning av
kommunfullmäktiges fastställda mål. Det finns 35 övergripande
verksamhetsmål som är beslutade av kommunfullmäktige. Av dessa 35 mål
utgör 31 verksamhetsmål. Dessa 31 mål har respektive nämnd/styrelse
hanterat i enlighet med budgetdirektiven, det vill säga, de har arbetat med att
göra dem SMARTA. Vid delårsrapportens upprättande finns cirka 250 s. k
smarta mål. För att få en övergripande bild av hur vi arbetar för att uppnå
målen har vi gjort en sammanställning av dessa mål som återredovisas i
delårsrapporten.
Vidare finns också avrapportering av kommunens fyra finansiella mål, som
samtliga till fullo kan utvärderas sett över perioden 2015 till 2017. Nedbrutet
för enskilda året 2015 konstatera att samtliga fyra finansiella mål kommer att
uppnås. Vi gör bedömningen att kommunen har en god ekonomisk
hushållning sett ur det finansiella perspektivet.
Från nämnder och styrelser
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 24 augusti att begära
kompensation för ökade lokalkostader i Rosenholm, under
funktionsstödsnämndens uppsägningstid av dessa lokaler.
forts.
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KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Lokalerna använder socialnämnden för mottagande av de ensamkommande
barn som Migrationsverket har anvisat till Karlskrona.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att nämnden bör erhålla
kompensation för dessa lokalkostnader 2015 och den del som avser 2016.
Medel för detta ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för utveckling social
omsorgsverksamhet. Kommunfullmäktige har i samband med behandling av
uppföljningsrapporterna per sista mars respektive sista maj, beslutat medge
socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden tillåtelse att överskrida sina
budgetar för år 2015 med -11,3 respektive -3,2 mnkr. Deras nya prognoser
innebär nu avvikelse med -6,0 respektive -1,8 mnkr. De båda nämnderna har
nu förbättrat sina prognoser, med totalt 6,7 mnkr, varför den tillåtna avvikelsen
kan minskas.
Samtidigt har kunskapsnämnden gått tillbaka till den prognos som lämnades i
mars om – 9 mnkr. Nämnden har tidigare fått i uppdrag att vidta åtgärder för
att nå en ekonomi i balans. Nämndens bedömning är nu att detta inte kommer
att lyckas. I det korta perspektivet bör nämnden avlastas från att vidta åtgärder
som ger effekt för 2015, utan istället ges i uppdrag att vidta åtgärder av sådan
art att nämndens tilldelade ramar för år 2016 kan hållas. Detta eftersom
nämndens ramar för 2016 är oförändrade och det är därmed av stor vikt att
åtgärder vidtas för att nedbringa kostnadsläget långsiktigt. Självklart ska
restriktivitet råda. Ett medgivande för kunskapsnämnden att redovisa
underskott med -9,0 mnkr samtidigt som tillåtna avvikelser för socialnämnden
och arbetsmarknadsnämnden minskas. Drift- och servicenämnden har i sin
rapport meddelat att de effektiviseringskrav som nämnden har inom
hamnverksamheten inte är möjliga att genomföra under innevarande år.
Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse om -3,5 mnkr. Därtill kan
konstateras att nämnden har ett antal konstaterade positiva avvikelser inom
andra verksamheter för den tid som varit. Därför kan det antas vara rimligt att
påtala för nämnden att den ska vidta åtgärder för att undvika underskott.
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KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Ekonomiska obalanser finns inte endast inom de kommunala nämnderna utan
även inom bolagskoncernen, och enligt det av kommunfullmäktige beslutade
dokumentet ”ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” har
styrelserna där motsvarande krav på sig att vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans.
Utveckling i Karlskrona AB har i sin rapport försämrat sin prognos och det är
rimligt att bolaget på samma sätt som nämnderna ska vidta åtgärder för att
motverka avvikelsen.
Samtliga nämnder och styrelser måste hålla sig inom de ramar som
kommunfullmäktige beslutat om. Det är respektive nämnd eller styrelse som
ansvarar för att säkerställa att uppdragen utförs med de medel som finns till
förfogande. I händelse att nämnd/styrelse skulle bedöma att detta inte är
möjligt ska förslag på förändring göras på de av kommunfullmäktige
Fastställda målen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 310 för egen
del beslutat
1. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015,
2. att kompensera socialnämnden för ökade lokalkostnader Rosenholm 2015
med 300 000 tkr och med 700 000 tkr för första halvåret 2016 som är följden
av tillfälligt övertagande av lokal från funktionsstödsnämnden, och att detta
ianspråktas ur kommunstyrelsens reserv för utveckling social
omsorgsverksamhet,
3. att uppdra till kommundirektören att med den 30 september som
avstämningstidpunkt till kommunstyrelsen i november redovisa
nulägesbeskrivning av direktivens genomförande, samt
4. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
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§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 310,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar för
verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2015, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans och att dessa redovisas senast i samband med uppföljning per den 31
oktober 2015,
3. att ändra medgivande om underskott för år 2015 för
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden till -1,8 respektive -6,0 mnkr,
samt
4. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att ge kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga
konsekvenserna av årets befarade underskott i kunskapsnämnden och
funktionsstödsnämnden och att det återapporteras till kommunstyrelsen
november 2015.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att medge kunskapsförvaltningen att gå med
underskott om 9 miljoner kronor, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå
omprioriteringar i budgeten till nästa kommunfullmäktige som möjliggör
kunskapsförvaltningens underskott, att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag
att utreda hur mycket pengar nämnden behöver för att följa lagstiftningen och
säkerställa att varje enskild omsorgstagare får det stöd och den omsorg de
behöver,
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge kommundirektören i uppdrag att
utvärdera de långsiktiga konsekvenserna av årets underskott för
kunskapsnämnden samt avsteg från lagkrav i funktionsstödsnämnden och
återkomma med förslag på eventuellt nödvändiga omprioriteringar i 2016 års
budget för kommunstyrelsen att ta ställning till, senast på kommunstyrelsen
november 2015, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge
kommundirektören i uppdrag att ta fram en analys och en utredning kring
varför sjukskrivningarna numera konstamt ökar, och i samband med detta ta
fram konkreta förslag på åtgärder för att få ner sjukskrivningarna.
Billy Åkeström (KD), Christopher Larsson (SD), Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar
bifall på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt bifall på
Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Tommy Andersson (MP) yrkar att nästa delårsrapport kompletteras med
konkreta planer för hur vi ska uppnå målet ”Karlskrona kommun ska minska
sin klimatpåverkan”.
Ann-Louise Trulsson (KD) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall till
Tommy Anderssons tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patriks Hanssons (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Hanssons förslag.
Ordförande ställer proposition på Tommy Anderssons (MP) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Anderssons förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkanden
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkanden.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753.1.4.1

§ 173 (forts).
Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Votering begärs
Fullmäktige beslutar med 30 ja-röster och 42 nej-röster och 3 frånvarande att
avslå Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål och
medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar för
verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar ett
negativt utfall för helår 2015, att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i
balans och att dessa redovisas senast i samband med uppföljning per den 31
oktober 2015,
3. att ändra medgivande om underskott för år 2015 för
arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden till -1,8 respektive -6,0 mnkr,
4. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015,
5. att ge kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utvärdera/analysera de kort- och långsiktiga konsekvenserna av årets
befarade underskott i kunskapsnämnden och funktionsstödsnämnden och att
det återapporteras till kommunstyrelsen november 2015, samt
6. att nästa delårsrapport kompletteras med konkreta planer för hur vi ska
uppnå målet ”Karlskrona kommun ska minska sin klimatpåverkan”
_________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015/150.1.2.5

§ 174
Avsägelser av kommunala uppdrag
Oliver Brissmalm Mellqvist (M) har i skrivelse 27 september 2015 avsagt sig
uppdraget som ersättare i funktionsstödsnämnden.
Patrik Stjernlöf (M) har i skrivelse 20 september 2015 avsagt sig uppdraget
som andre vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
Pia Eklund (S) har i skrivelse den 22 oktober 2015 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150.1.2.5

§ 175
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
2:e vice ordförande Gustav Nilsson (M) efter Patrik Stjernlöf.
Ledamot Emina Cejvan (M) efter Gustav Nilsson.
Ersättare Julia Melander (M) efter Emina Cejvan.
Nämndeman
Marianne Ivarsson (M) efter Caroline Ohlsson.
-----Följande val annulleras på grund av fel val vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 september 2015, § 149.
Karlskronahem AB
Ersättare Karl-Gustav Johansson (M), efter Camilla Mikler.
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Akterna

KS 2015/319.4.2.2
KS 2015/888.1.4.1
KS 2015/546.1.6.3
KS 2015/896.1.6.3
KS 2015/630.1.4.1

§ 176
Anmälningsärende
a)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10 september 2015, § 196,
detaljplan för Berggren 10 m fl

b)

Socialnämnden 21 september 2015, § 148, delårsrapport socialförvaltningen augusti 2015 med personalnyckeltal

c)

Revisorerna Region Blekinge 25 augusti 2015, granskning av målstyrning
enligt god ekonomisk hushållning

d)

Räddningstjänsten Östra Blekinge, tertialbokslut med verksamhetsuppföljning augusti 2015

e)

Drift- och servicenämnden 22 september 2015, § 117, ekonomi- och
verksamhetsuppföljning
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Akterna

KS se nedan

§ 177
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/589.1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett parkliknande område vid Saltöbron, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/608.1.2.2
Medborgarförslag om att Jarramas återförs till Borgmästarfjärden, av
Ann-Christin Svensson.
KS 2015/767.1.2.2
Medborgarförslag om att göra temadagar i samband med att göra något med
tunnel- och schaktsystemet längs Kungsgatan, av Roland Thörnquist.
KS 2015/829.1.2.2
Medborgarförslag om att följa upp tjänsten ”felanmälan”, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1009.1.2.2
Medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan Skeppsbrokajen och
Handelshamnen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1010.1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp bullerskydd på infartsleden, av
Ola Hallqvist.
KS 2015/928.1.2.2
Medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med sportfiskeprofil, av
Fredrika Ternelius.
KS 2015/984.1.2.2
Medborgarförslag om att göra en informationsinsats om Pottholmen, av
Roland Thörnquist.
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KS se nedan

§ 177 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/897.1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang som ”kulturnatten” i
Karlshamn, av Roland Thörnquist.
KS 2015/830.1.2.2
Medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/839.1.2.2
Medborgarförslag om ett informationsmöte om kvarteret Bonde, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/923.1.2.2
Medborgarförslag om krav på utformning av en eventuell bebyggelse vid
hamnmagasinen i Kalvhagen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/910.1.2.6
Motion om fullmäktiges debattregler, av Emma Stjernlöf (M).
KS 2015/1024.1.2.2
Medborgarförslag om att inte riva någon äldre byggnad i kulturkvarteret i
kv Bonde, av Roland Thörnquist.
KS 2015/645.1.2.2
Medborgarförslag om att stödja marknadsföringen av Blekinge museum och
Marinmuseum, av Roland Thörnquist.
KS 2015/604.1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar, speciellt vid
Wachtmeister galleria, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1069.1.2.2
Medborgarförslag om att placera ut repliker av de salut- och signalkanoner
från förr på Storgatan, av Roland Törnquist.
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KS se nedan

§ 177 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1123.1.2.2
Medborgarförslag – avveckla Östersjöhallen/Idrottshallen, flytta ut
verksamheterna till ABB Arena Rosenholm samt planlägg mässhall, storaula
och utställningslokal på Pottholmen, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1153.1.2.2
Medborgarförslag om att i den översiktliga planeringen ta med mer utvecklat
om den fysiska tillgängligheten i vårt samhälle och den bebyggda miljön, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1155.1.2.2
Medborgarförslag om att i den översiktliga planeringen ta med mer utvecklat
om oförutsedda händelser för samhället och olika kris- och nödsituationer, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1175.1.2.2
Medborgarförslag om att avsluta den påbörjade planläggningen av
Kilströmskaj, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1295.1.2.1
Motion angående sittning i kommunfullmäktige, av Christopher Larsson (SD).
KS 2015/1297.1.2.1
Motion angående att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar för att
berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök på dennes arbetsplats,
av Lotta Antman (SD).
KS 2015/1293.1.2.1
Motion angående matkommission, av Christopher Larsson (SD).
KS 2015.1258/1.2.2
Medborgarförslag att kommunen tar beslut att erhålla förtur vid försäljning av
kyrkans fastigheter i kv Bonde, av Roland Thörnquist.
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KS se nedan

§ 177 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1316.1.2.2
Medborgarförslag att kommunen gör en utställning i kv Bonde om hur andra
kommuner i landet har gjort och gör då det gäller etablering och utveckling av
kulturkvarter, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1336.1.2.2
Medborgarförslag att inte bygga, upprätta fler tomter runt Trummenäs-området
förrän utbyggnation av dagis/skola och vägar är gjorda, av Christer Larsson.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/603.1.2.6

§ 178
Avskrivna motioner (återkallade)
Återkallande av motion om att förändra pensionssystemet för politiker, av
Ingrid Hermansson (C).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna återkallandet av motion om att förändra pensionssystemet för
politiker av Ingrid Hermansson (C).
________
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Akterna

KS 2015/1057.1.2.6
KS 2015/1058.1.2.6
KS 2015/1060.1.2.6

§ 179
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde
1. Interpellation till Chatarina Holmberg (S) angående kunskapsförvaltningen,
av Carl-Göran Svensson (M).
2. Interpellation till Anna Ekström (FP) angående funktionsstödsnämnden, av
Anders Ovander (M).
3. Interpellation till Patrik Hansson (S) angående stöd och omsorg för
funktionsnedsatta, av Camilla Brunsberg (M).
_________
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Akten

KS 2015/1060.1.2.6

§ 180
Svar på interpellation angående kunskapsförvaltningen
Interpellation den 12 oktober 2015 till kunskapsnämndens ordförande
Chatarina Holmberg (S) angående kunskapsförvaltningen från Carl-Göran
Svensson (M).
Chatarina Holmberg har den 18 oktober 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Chatarina Holmberg (S), Carl-Göran Svensson (M), Bengt
Fröberg (M), Ann-Louise Trulsson (KD) och Pernilla Persson (C).
________
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Akten

KS 2015/1058.1.2.6

§ 181
Svar på interpellation om funktionsstödsnämnden.
Interpellation den 8 oktober 2015 till funktionsstödsnämndens ordförande
Anna Ekström (FP) om funktionsstödsnämnden från Anders Ovander (M).
Anna Ekström har den 21 oktober 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Anna Ekström (FP), Anders Ovander (M), Inga Lill Siggelsten
Blum (KD), Magnus Larsson (C) och Jan-Åke Nordin (M).
________
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Akten

KS 2015/1057.1.2.6

§ 182
Svar på interpellation om stöd och omsorg.
Interpellation den 12 oktober 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om stöd och omsorg från Camilla Brunsberg (M).
Patrik Hansson har den 15 oktober 2015 svarat på interpellationen.

I debatten deltar Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M).
________
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.741.1.4.1

§ 183
Finansrapport tertial 2, 2015
I den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn framgår att
kommunstyrelsen tre gånger om året till kommunfullmäktige ska lämna en
rapport med en beskrivning av finansverksamheten och riskhantering i den
samlade verksamheten.
I kommunkoncernen ska all extern kapitalanskaffning, derivattransaktioner,
likviditetshantering och finansiella placeringar samordnas. Samordningen sker
genom, den inom kommunledningsförvaltningen organiserade, internbanken.
Målsättningen för finansverksamheten inom den samlade verksamheten är att:
•

Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital

•

Inom ramen för detta mål, och inom finanspolicy och finansiella
riktlinjer, eftersträva bästa möjliga finansnetto

•

Inom den samlade verksamheten utnyttja stordriftsfördelar och
effektivisera finansiering, kapitalflöden, likviditetshantering,
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Den finansiella rapporten syftar till dels till att göra underlag för planering och
beslut, dels till att vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl
finansverksamheten följer finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 309,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna finansrapport, tertial 2, 2015.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

KS 2015.82.4.2.2

§ 184
Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
Markanvisningsavtalet är upprättat med Kärnhem Bostadsproduktion AB.
Detaljplanen och det samverkansavtal som tecknades 23 juni 2008 mellan
Karlskrona kommun och Kärnhem AB, utgör grunden för detta avtal.
Kommunen kommer att överlåta den mark som ägs av kommunen inom
kvarter 1, 2 och 4 enligt särskilda köpekontrakt. Ytorna framgår av avtalets
bilaga 2.
Kärnhem AB äger rätt att förvärva marken i tre etapper, där etapp 1 är kvarter
2, etapp 2 är kvarter 1 och etapp 3 är kvarter 4.
Etapp 1 (kvarter 2) ska tillträdas senast 20 månader, etapp 2 (kvarter 1) ska
tillträdas senast 40 månader och etapp 3 (kvarter 4) ska tillträdas senast 60
månader från undertecknandet av detta avtal.
Byggnation för respektive kvarter ska sedan påbörjas senast inom 12
månader från tillträdet. Detta kommer även att utgöra villkor i köpekontrakten
som upprättas.
Den bebyggelse som uppförs skall följa detaljplanen för Pottholmen 1 m.fl.,
etapp 1.
Exploateringen och kvartersutbyggnaden kommer att bedrivas enligt
nedanstående tidsplan:
•

Byggstart kvarter 2, september 2016

•

Byggstart kvarter 1, kvartal 1, 2018

•

Byggstart kvarter 4, kvartal 1, 2020

•

Byggstart P-hus, 2020
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KS 2015.82.4.2.2

§ 184 (forts).
Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
Enligt detaljplanen så behålls och renoveras byggnad 34 medan övriga
befintliga byggnader inom området rivs. Som medfinansiering av
renoveringskostnaderna för byggnad 34 ska Kärnhem AB betala
1 500 000 kronor till kommunen.
Som medfinansiering till konstnärlig gestaltning av allmän plats ska Kärnhem
AB betala 250 000 kronor till kommunen.
Kärnhem AB förbinder sig att via P-köp lösa sina parkeringsåtgärder som är
kopplade till respektive kvarters aktuella byggrätter enligt beviljat bygglov.
Kommunen ska erhålla en ersättning per bilplats med
250 000 kronor.
Kärnhem AB ska upprätta en handlingsplan som beskriver på vilket sätt man
avser att infria målen i kommunens hållbarhetsprogram för Pottholmen etapp
1. Handlingsplanen ska godkännas av kommunen och lämnas in i samband
med att köpekontraktet tecknas för respektive kvarter.
Avtalet innebär ingen förändring gentemot kommunens tidigare planering
beträffande intäkter och kostnader.
Allmänna utskottet har vid sammanträde den 29 september 2015 tillstyrkt
förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 311,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna markanvisningsavtal mellan Karlskrona kommun och
Kärnhem Bostadsproduktion AB om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2
och 4 inom detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1, samt
2. att delegera till kommunstyrelsen att genom separata köpekontrakt försälja
berörd mark enligt markanvisningsavtalet.
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KS 2015.82.4.2.2

§ 184 (forts).
Markanvisningsavtal om exploatering och förvärv av kvarteren 1, 2 och
4, detaljplanen för Pottholmen m.fl., etapp 1
Patrik Hansson (S), Carl-Göran Svensson (M), Camilla Brunsberg (M),
Christopher Larsson (SD), Sofia Bothorp (MP), Gunilla Ekelöf (FP), Billy
Åkerström (KD), Börje Dovstad (FP), Jan Lennartsson (M) och Björn
Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Styrelser/Nämnder
Akten

KS 2015.760.1.2.7

§ 185
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag per
den 1 september 2015
Kommunallagens 5 kap 33 § innehåller bestämmelser om handläggningen av
motioner: en motion bör beredas, så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
skall detta och vad som kommit fram anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen och medborgarförslaget från vidare
handläggning.
Enligt 29-30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall
redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte
är färdigberedda vid fullmäktiges april- och oktobersammanträden.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 312,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckning per den 1 september 2015.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Kunskapsnämnden
Akten

KS 2014.593.610

§ 186
Svar på motion gällande lovskolor
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10-11 december
2014 § 224, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att genomföra lovskolor.
Kunskapsnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2015 lämnat yttrande
och förslag till beslut. Nämnden skriver att det finns idag verksamhet som riktar
sig till främst elever i åk 9 och som saknar behörighet till gymnasiet. Det är cirka
100 elever som anmäler sig till varje lov.
Supportskola
- Mellanmål 100 elever x 15 kr x 5 dagar = 7 500 kronor
- 12 lärare x 5 dagar = 93 000 kronor + sociala avgifter
- Material 2 000 kronor
Totalt 102 500 kronor x 3 lov
Sommarskola
- Mellanmål 100 elever x 15 kronor x 10 dagar = 15 000 kronor
- 12 lärare x 10 dagar = 258 000 kronor + sociala avgifter
- Material 2 000 kronor
Totalt 275 000 kronor
- Busskort 20 buntar á 2 400 kronor = 48 000 kronor
Detta innebär att dagens organisation kostar cirka 630 500 kronor på ett år.
Kommunen får ersättning med 1 000 kronor för varje elev i åk 9 och lov.
Beslut nationell budget
I den beslutade nationella budgeten för 2015 ingår satsningar på sommar- och
lovskolor för elever i årskurs 6-9.
forts.
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KS 2014.593.610

§ 186 (forts).
Svar på motion gällande lovskolor
Från skolverket
Sommarskola
Huvudman kan söka statsbidrag för sommarskola för elev som behöver den
för att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Eleven ska under
vårterminen 2015 gått:
- årskurs 6-9 i grundskolan
- årskurs 6 i sameskolan, eller
- årskurs 7-10 i specialskolan
Statsbidrag för sommarskola kan också sökas för elev som behöver den för att
nå kunskapskraven i den inledande kursen i matematik. Eleven ska gå på:
- gymnasieskolans yrkesprogram
Lovskola
Huvudman kan söka statsbidrag för undervisning under sport-, påsk- och
höstlov för elever som behöver den för att nå kunskapskraven i ett eller flera
ämnen. Eleven ska gå i:
- årskurs 9 grundskolan, eller
- årskurs 10 i specialskolan
Villkor för bidraget
Bidraget gäller till undervisning av elever som inte nått eller riskerar att inte nå
kunskapskraven. Eleverna ska ha deltagit i och avslutat lov- eller
sommarskolan.
Vid lov- och sommarskola ska undervisningen ges av lärare som får
anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Det innebär att
läraren som undervisar ska vara legitimerad.
forts.
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KS 2014.593.610

§ 186 (forts).
Svar på motion gällande lovskolor
Bidragets storlek
Bidraget är upp till 1 000 kronor/elev och vecka för undervisning under
sommarlovet (då bidraget kan sökas per vecka), och 200 kronor/dag för
undervisning under sport-, påsk- och höstlovet (då bidraget kan sökas
per dag).
Utifrån den beslutade nationella budgeten 2015 pågår arbete för
utökning/utveckling utifrån skolverkets angivna ramar för statsbidrag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 oktober 2015, § 313,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att föreslå motionen besvarad.
Lotta Antman (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
19 november 2015

§ 187

Information om kunskapsnämndens verksamheter

§ 188

Muntlig frågestund

§ 189

Svar på medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan byggs
om med ny cykelbana som ansluter till planerade cykelbanan mellan
Parkgatan och Ronnebygatan

§ 190

Svar på medborgarförslag att inte bygga broar mellan Dragsö-Högaholm,
Högaholm-Långö samt Kålö-Långö

§ 191

Svar på medborgarförslag kring hanteringen av barnen vid simskolan i
Karlskrona simhall

§ 192

Svar på medborgarförslag om att analysera och kartlägga de utsiktspunkter som finns från de centrala stadsmiljöerna

§ 193

Svar på medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad och
framförallt bättre trafiksäkerhet

§ 194

Svar på medborgarförslag om att informera och visa vilka områden som
är aktuella för förtätning på Trossö

§ 195

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla

§ 196

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför obligatoriska
platsbesök för kommunala beslutsfattare innan besluten ska tas,
framförallt inom världsarvets utbredningsområde

§ 197

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
avbryta planläggningen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen, Saltö
och byta plats till Blåportsområdet istället

§ 198

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets nordöstra del
till Björkholmskajens gång- och cykelbana i västlig riktning

§ 199

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med trafikljussignaler

§ 200

Svar på medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer i kommunen
forts.
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§ 201

Svar på medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
stretagiska platser i Karlskrona kommun

§ 202

Svar på medborgarförslag om att starta en kampanj som ställer frågan
om hur Karlskronas kommuninvånare tycker att kv Muddret och
kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för framtiden

§ 203

Svar på medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten

§ 202

Svar på medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen,
Saltöbron

§ 203

Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på gymnasiet
att få sommarjobb

§ 204

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Oljehamnen och Trossö

§ 205

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 206

Kommunala val

§ 207

Anmälningsärenden

§ 208

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 210

Inkomna interpellationer

§ 211

Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016

§ 212

Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016

§ 213

Rökfri arbetstid i Karlskrona kommun

§ 214

Sammanträdesplan år 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott

§ 215

Svar på motion angående startande av ett Komhall

§ 216

Svar på motion om suicidprevention

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 19 november 2015 klockan 13.00 – 16.25
Beslutande

Sign

Ordförande
2:e v ordf

Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Patrik Hansson (S), kl 14.40-16.25 §§ 205-216
Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S), kl 14.40-16.25 §§ 205-216
Chatarina Holmberg (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S)
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S), kl 14.10-16.25 §§ 197-216
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
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Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Börje Dovstad (FP)
Karin Månasson (FP)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Tommy Andersson (MP), kl 13.00-14.20 §§ 187-204
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)
Ersättare

Sign

Sign

Anna Strömqvist (S)
Håkan Eriksson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S), kl 13.00-14.40
§§ 187-204
Daniel Håkansson (S)
Sattar Zad (S), kl 13.00-14.40 §§ 187-204
Mats Fagerlund (S), kl 13.00-14.10 §§ 187-216
Anders Persson (S)
Mattias Liedholm (M)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
Mikael Augustsson (FP)
Maiellen Stensmark (MP), kl 14.40-16.25
§§ 205-216
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Övriga

Sammanträdesprotokoll

Närvarande ersättare

Charlotta Sahlin (M)
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
Susanne Cederholm (SD)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (FP)
José Espinoza (MP), kl 15.30-16.25
Maiellen Stensmark (MP), kl 13.00-14.20
§§ 187-204
Inga Lill Siggelsten Blum (KD), kl 15.30- 16.25
Harry Rson Svensson (KD)
Mats Fagerlund (S), kl 14.10-16.25 §§ 197-216
Kerstin Ekberg Söderbom (S), kl 14.40-16.25
§§ 205-216
Sattar Zad (S), kl 14.40-16.25 §§ 205-216

Tjänstemän Nämndsekreterare
Kanslichef
Kommundirektör
Kommunjurist

Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark
Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander

Övriga

Förvaltningschef Göran Palmér

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Jörgen Johansson (C) och Patrik Stjernlöf (M)

Justerade paragrafer

§§ 187 - 216

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Maria Persson
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Justerare

_______________________________
Jörgen Johansson

_______________________________
Patrik Stjernlöf

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 november 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 187
Information om kunskapsnämndens verksamheter
Förvaltningschef Göran Palmér informerar i ärendet.
Informationen handlar om:
•

Skolinspektionens tillsyn av Karlskrona kommun

•

Vilka brister

•

Beslutande åtgärder

Kommunfullmäktige beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
_________
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§ 188
Muntlig frågestund
Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till kunskapsnämndens ordförande
Chatarina Holmberg (S) om rektorerna kommer att få resurser för att
komma tillrätta med skolagens krav.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
Emma Swahn Nilsson (M) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om hur man ser på skolan år 2015 och
om man kommer att satsa på framåt.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
Yvonne Sandberg Fries (MP) ställer en fråga till kommunalrådet
Magnus Larsson (C) om hur de nya pengarna som Karlskrona kommun fått
ska användas.
Magnus Larsson (C) svarar.
_________
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om man kommer att tillföra pengar så
att barn ska får godkända betyg.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
forts.
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§ 188 (forts).
Muntlig frågestund
Patrik Stjernlöf (M) ställer en fråga till kommunfullmäktiges ordförande
Maria Persson (C) om man kan göra en begränsning av antalet inlämnade
medborgarförslag.
Maria Persson (C) svarar.
_________
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om man försöker få en samsyn när
man titta på olika åtgärder och att man prioritera det utifrån barnens bästa.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/662 1.2.2

§ 189
Svar på medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan
byggs om med ny cykelbana som ansluter till planerade cykelbanan
mellan Parkgatan och Ronnebygatan
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att västra
delen av Ronnebygatan byggs om med ny cykelbana som ansluter till
planerade cykelbanan mellan Parkgatan och Ronnebygatan.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 124, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun bygger om västra Ronnebygatan till ett gångfartsområde. Där kommer det vara tillåtet att cykla. Att bygga en separat cykelbana längs den vägen ser drift- och serviceförvaltningen därför ingen
vinning med.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 339,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1558 1.2.2

§ 190
Svar på medborgarförslag att inte bygga broar mellan DragsöHögaholm, Högaholm-Långö samt Kålö-Långö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014, § 68, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
tar beslut om att inte bygga broar mellan Dragsö-Högaholm,
Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 154,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att kommunen tar beslut
att inte broar mellan Dragsö-Högaholm, Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö.
Borgmästarefjärden måste också i framtiden kunna erbjuda icke höjdbegränsade vattenleder.
Att sammanbinda de centrala öarna kring Borgmästarefjärden till ett
sammanhängande stråk är en tanke som funnits länge, och bl.a. slås fast i
kommunens översiktsplan. I planen konstateras att ”Broar mellan KålöHögaholm och mellan Högaholm-Dragsö tillsammans med en bro mellan
Långö-Kålö ökar tillgängligheten till grönområde och ger möjlighet till fler
promenadstråk”.
Skälet till ställningstagandet i översiktsplanen är att en sammankoppling av
dessa öar skulle möjliggöra promenader, cykelturer och joggingrundor runt
hela Borgmästarefjärden. I centrala Karlskrona har kommunen länge
arbetat med att öka tillgängligheten till attraktiva grönområden, då brist på
detta har påpekats i flera utredningar de senaste årtiondena. Senast i
hållbarhetsprogrammet för Pottholmen. Genom att koppla samman de
aktuella öarna, blir de stora och kvalitativa grönområdena på Saltö och
Dragsö, samt de nära på obebyggda öarna Kålö och Högaholm tillgängliga
för många fler. Härigenom får täta bostadsområden som Trossö, Pantarholmen och Galgamarken plötsligt en mycket god närhet till högkvalitativa
ostörda rekreationsområden med vattenkontakt mitt i staden.
forts.
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KS 2015/1558 1.2.2

§ 190 (forts).
Svar medborgarförslag att inte bygga broar mellan DragsöHögaholm, Högaholm-Kålö samt Kålö-Långö
Att binda samman staden runt fjärden ger också en mycket intressant
promenadrunda av lagom längd, som kan väntas bidra till en ökad
folkhälsa i staden, samtidigt som den blir ett attraktivt sätt för besökare att
uppleva Karlskrona. Behovet av segelfri höjd bör till viss del kunna tillgodoses genom en brohöjd mellan Dragsö och Högaholm som tillgodoser
skärgårdstrafikens behov, och som är öppningsbar för segelbåtar.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser med stöd av ovanstående
att ett beslut enligt medborgarförslaget inte bör fattas.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 340,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

KS 2015/513 1.2.2

§ 191
Svar på medborgarförslag kring hanteringen av barnen vid simskolan
i Karlskrona simhall
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Åsa Wijk. Förslaget gäller hantering av barn
vid simskolan i Karlskrona Varmbadhus.
Kultur- och fritidsnämnden har den 7 september 2015, § 53, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagslämnaren har i sitt medborgarförslag beskrivit ”som läget ser ut nu
så behöver ensamstående lämna våra små barn, av motsatt kön, till att klä
om och göra sig redo för simskola alldeles själva…” Vidare saknar
förslagslämnaren fler duschar för allmänheten.
Simskolan föreslås lösa detta genom att avsätta en personal av vardera
kön att vara tillsammans med barnen i omklädningsrummen före och efter
simskolan för att stötta och se till att de kommer iordning och på så vis
slippa vara ensamma i omklädningsrummet.
I Karlskrona Simhall har, förutom omklädningsrummen för damer/herrar,
även två separata duschar för allmänheten där man har möjlighet att vara
tillsammans med sitt barn. Dessa duschar saknar dock egna klädskåp
vilket innebär att klädskåpen i omklädningsrummen får användas. Det finns
ett nybyggt duschrum vid stora bassängen och ett duschrum en våning
upp som också kan nyttjas av allmänheten, de är alltså inte
personalduschar.
Ansvaret för barnen vid simskolan har berörd simskola varför frågan om
bemanning i omklädningsrummen vid ombyte får riktas direkt till dem.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 341,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1559 1.2.2

§ 192
Svar på medborgarförslag om att analysera och kartlägga de
utsiktspunkter som finns från de centrala stadsmiljöerna
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun tar beslut om att analysera och kartlägga de utsiktsplatser som
finns från de centrala stadsmiljöerna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 155,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att analysera och kartlägga de utsiktspunkter som finns från
de centrala stadsmiljöerna, d v s de punkter där det finns kontakt med
havet och där utblickar möter den så för Karlskrona speciella skärgårdsmiljön. Denna viktiga kartläggning kan sedan vara till underlag för att inte
bygga bort eller förändra de fantastiska förutsättningarna som finns i
staden Karlskrona.
De analyser som efterfrågas i medborgarförslaget finns redan gjorda och
ligger som grund för all planering och byggnation i Karlskrona. Som en av
grunderna till Karlskronas utnämning som världsarv är den sedan år 1680
bevarade och konsekvent genomförda stadsplanen, där stadens rutnät,
axlar och strålgator definierar stadens riktningar och vyer. Betydelsen av
att bevara dessa riktningar och vyer har slagits fast i varje kommunal
översiktsplan sedan dess. I modern tid har dessa planer och möten mellan
stad och hav särskilt analyserats i utredningen ”Stadsliv” från 2007, som
togs fram med hjälp av Gehl Architects i Köpenhamn, och som arbetats in i
den nu gällande översiktsplanen från 2010. Frågan beaktas också särskilt i
varje byggnation eller detaljplan.
Att ytterligare en gång analysera detta i ett eget ärende förefaller inte vara
en god hushållning av kommunens resurser.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1559 1.2.2

§ 192 (forts).
Svar på medborgarförslag om att analysera och kartlägga de
utsiktspunkter som finns från de centrala stadsmiljöerna
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 342,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/665 1.2.2

§ 193
Svar på medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad
och framförallt bättre trafiksäkerhet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att förbättra
och göra närområdet vid korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad och framförallt bättre trafiksäkert.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 127, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Drift- och servicenämnden är medveten om nackdelarna med varuintagets
placering vid den västra entrén till Wachtmeister galleria. I syfte att
underlätta för de gående är korsningen upphöjd för att signalera att fordon
och gående måste samspela om ytan.
Frågan har varit aktuell tidigare, exempelvis i ett medborgarförslag, där
kommunfullmäktige den 18 september 2014, § 143, beslutade att uppdra
åt drift- och servicenämnden att upprätta en trafikplan för centrala
Karlskrona, där den framtida huvudstrukturen för gång-, cykel-, kollektivoch biltrafik läggs fast. Först efter denna trafikplan kan vidare konsekvensutredningar för eventuella trafikomläggningar på gatan bli aktuell.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 344,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1560 1.2.2

§ 194
Svar på medborgarförslag om att informera och visa vilka områden
som är aktuella för förtätning på Trossö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att informera
och visa vilka områden som är aktuella för förtätning på Trossö och de
centrala stadsdelarna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 156,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt med att söka förtätningsprojekt i
sin stad, och i den kommuntäckande översiktsplanen från 2010 beskrivs
förtätningsstrategin på följande sätt:
”Samhället kan göra många vinster genom korta avstånd mellan viktiga
verksamheter som arbetsplatser, skola, handel och bostäder. Förtätning
och komplettering av befintliga miljöer ger bättre förutsättningar för gående
och cyklister och ger samtidigt större underlag för kollektivtrafik, vilket gör
oss mindre beroende av bilen. Att bygga i samhällen och byar ger mer
underlag för både kommersiell och offentlig service och minskar behovet
av energi och transporter. En effektiv utnyttjad stad anpassas till
människan istället för bilen och ger en trevligare stadsmiljö. Stadsmiljöns
kvaliteter prioriteras högt och gestaltning av de offentliga rummet stärker
stadens identitet och kommunens attraktionskraft. Att komplettera
bebyggelse i byar och samhällen innebär en förädling som kan förstärka
mindre orters identitet och attraktivitet”.
Med ovanstående som utgångspunkt arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontinuerligt med att hitta lämpliga
förtätningsprojekt, och att intressera fastighetsägare och investorer för att
bygga i vår stad.
forts.
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1560 1.2.2

§ 194 (forts).
Svar på medborgarförslag om att informera och visa vilka områden
som är aktuella för förtätning på Trossö
En hel del av dessa projekt redovisas på karta i kommunens översiktsplan,
men inte alla, då vissa områden är små och redovisningen då blir alltför
detaljerad. Översiktsplanen har också en generell skrivning enligt ovan,
som gör att kommunen hela tiden söker efter förtätningsmöjligheter. Man
tittar alltså på varje yta i staden, bebyggd som obebyggd, och funderar
över om de används på bästa sätt. Då allmänna behov, enskilda viljor och
marknadens efterfrågan varierar över tid är det därför inte möjligt att fullt ut
identifiera och informera om samtliga förtätningsprojekt innan de blivit ett
formellt ärende. Så snart ett ärende startat i kommunen har vi dock
ambitionen att vara så öppna som möjligt i vilka projekt som drivs i staden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser med stöd av ovanstående att
ett beslut enligt medborgarförslaget inte bör fattas.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 345,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/661 1.2.2

§ 195
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun beslutar att genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 123, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget ligger helt i linje med Cykelstrategi 2030 där cykelkampanjer
finns med som en åtgärd. Förra året påbörjades arbetet med kampanjer
genom ”Inga löjliga bilresor”. Till sommaren 2015 kommer kampanjen att
genomföras igen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 346,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1561 1.2.2

§ 196
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför
obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun inför obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 158,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
inför obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare, med
genomgång av de föreslagna åtgärderna, innan beslut tas av igångsättning
av planläggning. Dessa platsbesök bör framförallt ske inom världsarvets
utbredningsområde och likaså inom området för riksintresse gällande
kulturmiljön inom de centrala stadsdelarna. Platsbesök med guidning om
ett områdes specifika förutsättningar tillsammans med ett större helhetsperspektiv, skulle kunna öka förståelsen och berika kompetensen för kloka,
hållbara och väl underbyggda beslut för människor i dagens samhälle och
för kommande generationer.
Tjänstemän som arbetar med planer i Karlskrona besöker alltid de aktuella
platserna tidigt i processen, som en del i ett bredare arbete att samla in
information och aktuell kunskap om området. Kommunens folkvalda i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden har som rutin att antingen för egen del
eller i samordnad form (genom s.k. AU-besök) besöka aktuella platser i de
fall någon ledamot i nämnden känner att ett behov av detta finns. I
samrådsskedena för detalj- och översiktsplaner bedöms behov av
medborgardialog från fall till fall, utifrån ärendets karaktär och föreliggande
behov.
forts.
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Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1561 1.2.2

§ 196 (forts).
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför
obligatoriska platsbesök för kommunala beslutsfattare innan
besluten ska tas, framförallt inom världsarvets utbredningsområde
Kommunen månar alltid om att försöka vara så öppna och transparanta
som möjligt, och håller gärna samråd på, eller i närheten av, den aktuella
platsen. Att införa ytterligare obligatoriska rutiner för ordnade besök på
plats i varje ärende bedöms inte vara nödvändigt, samt inte heller vara god
hushållning med de kommunala resurserna.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 347,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1562 1.2.2

§ 197
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att avbryta planläggningen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen,
Saltö och byta plats till Blåportsområdet istället
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun tar beslut om att avbryta pågående planläggning med
bebyggelseprojekt vid Björkholmen/Saltö och byta plats till Blåportsområdet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 160,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att avbryta pågående planläggning med bebyggelseprojekt
vid Björkholmen/Saltö sund och byta plats till Blåportsområdet för den
fortsatta planläggningen av föreslagen bostadsbebyggelse. Kommunen har
tidigare skissat och visat förslag på hög bostadsbebyggelse vid Blåportsområdet. Att byta område för planläggning har många viktiga fördelar och
dessutom kan ännu bättre utsiktsförhållanden erbjudas till höghusbebyggelse på Blåportsområdet, vilket också erbjuder bättre
förutsättningar med inte behöva klämma in hus på ett alldeles för litet och
olämpligt område som vid Björkholmen/Saltö sund.
Blåportsområdet är idag redan planlagt för bostäder. Karlskrona kommun
har under våren 2015 påbörjat ett planarbete för området vid
Björkholmen/Saltö sund även kallat Kilströmskaj. Både Blåportsområdet
och Kilströmskaj kommer att behövas för att möjliggöra ny
bostadsbebyggelse centralt i Karlskrona. Karlskrona kommun arbetar
kontinuerligt med planering för förtätning och förädling i befintlig stadsmiljö
allt enligt med den av fullmäktige antagna översiktsplanen från 2010.
Karlskrona är en kommun i tillväxt och ett ökat bostadsbyggande är
angeläget för att möta rådande behov av bostäder och kommunen behöver
planlagda markreserver i attraktiva lägen.
forts.
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1562 1.2.2

§ 197 (forts).
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att avbryta planläggningen av bebyggelseprojektet vid Björkholmen,
Saltö och byta plats till Blåportsområdet istället
Kilströmskaj är ett exempel på ett centralt område som kan förtätas
och som är attraktiv för bostadsbebyggelse med havsläge i väster.
Tomten på Kilströmskaj har under många nyttjats som parkering men
har tidigare varit bebyggd.
Synpunkterna i medborgarförslaget anses härmed besvarade.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 348,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/667 1.2.2

§ 198
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets
nordöstra del till Björkholmkajens gång- och cykelbana i västlig
riktning
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 18 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun tar beslut om att komplettera cykelbanan med en sträckning från
Fisktorgets nordöstra del till Björkholmkajens gång- och cykelbana i västlig
riktning.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 129, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren har föreslagit denna åtgärd i ett tidigare medborgarförslag, där drift- och servicenämnden beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta den 23 juni 2015 att avslå medborgarförslaget. Motiveringen till
beslutet lyder som följande:
I dag viker cykelvägen av från Björkholmskajen för att fortsätta runt hotell
Scandic och Fisktorget, en plats med mycket gående samt på- och
avstigning för skärgårdsbåtarna. Kompletteringar av cykelvägnätet görs
främst där det i nuläget saknas cykelväg eller där det saknas viktiga länkar.
Detta utbyggnadsbehov finns dokumenterat i Cykelstrategi 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 349,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign

Sign
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19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/663 1.2.2

§ 199
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med
trafikljussignaler
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är Karlskrona
kommun tar beslut om att ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med trafikljussignaler.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 125, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
”Hålliwood” är en hållstång för cyklister vid trafikljussignaler som innebär
att man inte behöver hoppa av cykeln vid stopp, utan kan hålla balansen
genom att hålla i stången med ena handen. När signalen blir grön är det
bara att trampa igång igen.
Förslaget ligger helt i linje med Cykelstrategi 2030, där cykelhållare vid
trafiksignaler finns med som en åtgärd. Lämpliga placeringar är under
utredning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 350,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/668 1.2.2

§ 200
Svar på medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer
i kommunen
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att ordna
cykelambassadörer i kommunen.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 130, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
cykelambassadörer vars uppgift är att marknadsföra cykling på olika sätt,
lära ut trafikregler och trafikvett samt vara cykelambassadörer för turister.
Dessa ambassadörer ska också återkoppla cyklisters synpunkter och
önskamål till tjänstemän och politiker i kommunen.
Förslaget är helt i linje med Cykelstrategi 2030. Marknadsföring är en vital
del för att få fler att välja cykeln som transportmedel. I dagsläget finns dock
inga budgetmedel för att anställa separata cykelambassadörer som
marknadsför så som förslagsställaren önskar. Tjänstemän och feriearbetare genomför idag kampanjer samt andra åtgärder som synliggör
cykeln i kommunen i den mån fastställd budget tillåter.
Cyklister kan med fördel använda kommunens felanmälan för att påtala fel
och brister. Synpunkter kan bl.a. lämnas på Karlskrona kommuns hemsida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 351,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/664 1.2.2

§ 201
Svar på medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
strategiska platser i Karlskrona kommun
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är att ordna
lånecyklar för uthyrning på strategiska platser i Karlskrona kommun.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 126, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
lånecyklar som ska finnas på strategiska platser. Dessa lånecyklar kan
lånas ut för ett dygn, en helg eller en vecka. En mindre avgift tas ut för
slitaget och reparationer. Hälften av lånecyklarna skulle vara möjligt att
boka i förväg, medan den andra hälften av lånecyklarna är för mer
oplanerade och spontana cykelbehov. Bland utbudget bör det också finnas
barncyklar, trehjuliga cyklar, tandemcyklar och ett antal cykelkärror. Det
bör finnas ett antal studentcyklar för långtidslån till gäststudenter som får
lånas ut terminvis mot en depositionsavgift.
Sedan en tid tillbaka arbetar Karlskrona kommun med en liten el-cykelpool
där anställda får boka för att pröva el-cykel för arbetspendling. Drift- och
serviceförvaltningen är positiv till delar av förslagsställarens förslag. I
Karlskrona kommuns Cykelstrategi 2030, etapp 1, finns det med att en
lånecykelsystemsutredning ska genomföras.
På flera platser där hyrcykelsystem införts är cyklarna homogena. Därför
menar drift- och serviceförvaltningen att det kommer att bli svårt, av rent
praktiska skäl, att få till en större variation i cykelutbudget vid en eventuell
cykelpool.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 352,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1563 1.2.2

§ 202
Svar på medborgarförslag om att starta en kampanj som ställer
frågan om hur Karlskronas kommuninvånare tycker att kv Muddret
och kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för framtiden
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
starta en kampanj som ställer frågan om hur Karlskrona kommuninvånare
tycker att kv Muddret och kv Hattholmen ska utvecklas och förändras för
framtiden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 157,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun avser under hösten 2015 att inleda ett planarbete för
Hattholmen, där ett första programarbete avser att i bred medborgardialog
arbeta fram ett förslag på lämplig användning av området.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 353,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Akten

KS 2015/666 1.2.2

§ 203
Svar på medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att upprätta
ett handlingsdokument för omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 128, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Handlingsdokumentet ska fungera som en kontrollista för att den tillfälliga
sträckan ska fungera optimalt.
Vid varje vägarbete eller bygge som påverkar trafiken upprättas en trafikanordningsplan (TA-plan) som är en ritning över hur trafiksäkerhetslösningen ska se ut för alla trafikantgrupper, samt för arbetarna på platsen.
En TA-plan ritas efter förhållanden på platsen och är ett krav från
kommuner och Trafikverket för att starta ett arbete.
Mer omfattande omläggningar i trafiken meddelas i lokaltidningar och på
kommunens hemsida.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 354,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1564 1.2.2

§ 202
Svar på medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen,
Saltöbron
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 april 2015, § 63, av Roland Thörnquist. Förslaget är skapa ett nytt
parkområde vid Björkholmen, Saltöbron.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13 augusti 2015, § 159,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag: att Karlskrona kommun
tar beslut om att skapa ett mer parkliknande område söder om brofästet till
nya Saltöbron, vid Björkholmen. Minska ned antalet parkeringsplatser,
plantera mer träd och buskar, sätt ut mer bänkar och gör gärna en trappa
mellan nya Saltöbron och det nya parkområdet och parkområdet får gärna
utsmyckas med konst. Området kan lämpligen namnes med ”Lilla Holmsparken” eller ”Lilla Holmsplan”.
Karlskrona kommun har under våren 2015 påbörjat ett planarbete för
rubricerat område som även kallas Kilströmskaj. Kommunen arbetar
kontinuerligt med planering för förtätning och förädling i befintlig stadsmiljö
allt i enlighet med av fullmäktige antagna översiktsplanen från 2010. Hela
Trossö med omnejd utgör ett förtätningsområde.
Kilströmskaj är ett exempel på ett område som kan förtätas i centralt i
Karlskrona och som är attraktiv för bostadsbebyggelse. Tomten på
Kilströmskaj har under många nyttjas som parkering men har tidigare varit
bebyggd. Detta är ett bra exempel på hur Karlskrona kommun kan förädla
centralt belägen mark med havsläge i väster. Kilströmskaj föreslås vidareutvecklas med bostäder och service.
Inom planområdet föreslås även en utveckling av de offentliga miljöerna så
som ett nytt trädplanerat torg, ett utvecklat rekreationsstråk utmed vattnet
med bänkar och vegetation inklusive en trappa mellan nya Saltöbron och
Kilströmskaj.
forts.
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Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1564 1.2.2

§ 202 (forts).
Svar på medborgarförslag om ett nytt parkområde vid Björkholmen,
Saltöbron
Grönytan söder om planområdet föreslås även vidareutvecklas med
sittplatser och grönska.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 355,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Arbetsmarknadsnämnden
Akten

KS 2015/832 1.2.2

§ 203
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Clara Johnsen och Tilda Rubin
Berthilsson. Förslaget är underlätta för ungdomar på gymnasiet att få
sommarjobb.
Arbetsmarknadsnämnden har den 17 september 2015, § 56, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Sommarjobb är precis som anges i medborgarförslaget mycket viktigt för
att unga skall få erfarenhet och kunskap om arbetsmarknaden. Det är
också viktigt att Karlskrona kommun som arbetsgivare får en möjlighet att
attrahera kommande medarbetare i kommunen. Inom Karlskrona
arrangeras s.k. feriejobb som ligger utöver det ordinarie behovet av
sommarvikarier. Feriejobb innebär att unga får en tre veckors ferieanställning i Karlskrona kommun eller dess bolag och enligt nuvarande
system lottas dessa platser ut mellan de som fyller 17 respektive 18 år
innevarande år.
Navigatorcentrum som är en del av kommunens arbetsmarknadsförvaltning arbetar på olika förslag för att för bättra de insatser som görs
och för att skapa en mer rättvis modell. Det pågår diskussioner om att
exempelvis endast erbjuda alla 17-åringar plats, så att alla får en garanti
om feriejobb. En annan fråga som också lyfts är att kanske ungdomarna
skall få söka platser genom att göra en riktig ansökan och få jobbet genom
intervjuer, med andra ord göra ansökningsförfarandet mer likt verkligheten
på arbetsmarknaden. Att få upp volymen av platser är prioriterat men det
som är avgörande är hur kommunen kan möta behoven genom att skapa
meningsfulla feriejobb med kvalitet. Kommunen tittar också på alternativet
att få igång en bra samverkan med föreningslivet för att därigenom hitta
givande sommarjobb.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/832 1.2.2

§ 203 (forts).
Svar på medborgarförslag om att underlätta för ungdomar på
gymnasiet att få sommarjobb
Förutom kommunens platser erbjuder landstinget och många av
kommunens företag sommarjobb till unga. De flesta platser på företagen
annonseras inte ut på arbetsförmedlingens sida eller via deras nya app.
Rekryteringen sker ofta genom kontakter och direkta förfrågningar från
unga som söker jobb.
På kommunens webbplats, sidan Ung i Karlskrona är det mycket riktigt så
att länkhänvisningen till arbetsförmedlingen är felaktig vilket snarast ska
åtgärdas.
Inom navigatorcentrum har kommunen arbetat tillsammans med en
referensgrupp av unga för att på bästa sätt möta de behov och önskemål
som finns. Vi kommer att ta till oss förslaget om att försöka samla de som
söker sommarjobbare på ett ställe, dels via uppdaterade länkar till
organisationer som redan har sina vägar uppbyggda, exempelvis
arbetsförmedlingen och dels via andra rekryteringsföretag, men också
genom det närverk som håller på att byggas upp genom Navigatorcentrum
för att få fler företag att annonsera ut sina lediga sommarjobb.
Genom samverkan med arbetsförmedlingen och företagarorganisationer
planerar kommunen för ett matchningsevent mellan företag som söker
förstärkning under sommaren och de ungdomar som vill komma ut i
arbete.
Navigatorcentrum ser gärna att referensgruppen lever vidare och utvecklas
genom att ständigt bjuda in nya unga vuxna som vill bidra.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 356,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget, inom ramen för Navigatorcentrums
ordinarie arbetsområde.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign

33

Sammanträdesdatum

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/659 1.2.2

§ 204
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro
mellan Oljehamnen och Trossö
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
Den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att bygga
en gång- och cykelbro mellan Oljehamnen och Trossö.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 122, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att bygga
en gång- och cykelbro mellan Oljehamnen och Trossö. Denna gång- och
cykelbro kan vara öppningsbar som t.ex. klaffbro, vikbro, lyftbro, rullbro
eller svängbro och vara byggd som flytelement eller mer fast konstruktion.
Bron får gärna utformas i tilltalande arkitektur med elegant utformat belysning, likt Sölvesborgsbron. Förslagsställaren tycker även att en arkitekttävling skall utlysas för detta projekt.
Förslaget ligger i linje med förvaltningens tankar. Under den närmaste
tiden kommer ett planprogram för Hattholmen att påbörjas och förslaget
kommer att beaktas under den processen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 343,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelser
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS.2015/150 1.2.5

§ 205
Avsägelser av kommunala uppdrag
Malin Follin (S) har i skrivelse 2 november 2015 avsagt sig uppdraget som
ersättare i äldrenämnden.
Eva-Marie Malmgren (S) har i skrivelse 4 november 2015 avsagt sig
uppdraget som ordförande i äldrenämnden från och med 1 januari 2016.
Liten Löfgren (S) har i skrivelse 17 november 2015 avsagt sig uppdragen
som ordförande i Björkholmsstugornas stiftelse, ledamot i Ruben Leopolds
sjukvårdsfond, ledamot i Folke och Elise Halléns stiftelse, ersättare i
kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige.
Lars Karlsson (C) har i skrivelse 17 november 2015 avsagt sig uppdraget
som ledamot i Folkhälsorådet.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 206
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Leader Blekinge
Ombud Maria Persson (C)
Folkhälsorådet
Ledamot Ingela Abramsson (C) efter Lars Karlsson

________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 207
Anmälningsärenden
a) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 19 oktober 2015, § 160, uppdrag
från socialnämndens sammanträde den 21 september 2015 till
förvaltningen att utreda möjliga besparingar i verksamheten.
b) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 19 oktober 2015, § 161.
Budgetuppföljning per september 2015.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 208
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1869 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram turist- och besöksanpassade program, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/1647 1.2.2
Medborgarförslag om lösning på trafiksituationen, varuintaget nära
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan, av Roland
Thörnquist.
KS 2015/1645 1.2.2
Medborgarförslag om förbättring av förutsättningarna för torghandel på
Stortorget, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1445 1.2.2
Medborgarförslag angående Stora Hammar i Karlskrona kommun, av
Agneta Persson och Rune Larsson.
KS 2015/1324 1.2.2
Medborgarförslag att Karlskrona kommun tar initiativet till en reflex- och
cykelbelysningskampanj, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1446 1.2.2
Medborgarförslag att komplettera gång- och cykelbanan längs med
Landbrogatan, så att gång- och cykelbanan sträcker sig runt hela
Hoglands par, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1485 1.2.2
Medborgarförslag om att komplettera trafikljusreglerade cykelöverfarter
med marksensorer, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1509 1.2.2
Medborgarförslag om att skrota parkeringsavgifter och inför P-skiva istället,
av Roland Thörnquist.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 208 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/1846 1.2.2
Medborgarförslag om att införa fler cykelöverfarter, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1848 1.2.2
Medborgarförslag om att med SAAB Kockums ordna beskrivning,
information om 17-Port, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1650 1.2.2
Medborgarförslag om att avbryta pågående planläggning av Kihlströmskaj
på Björkholmen och låta området få fortsätta vara allmän platsmark och
park, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1916 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/1917 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en permanent utställningshall för
kommunens alla vänorter, av Roland Thörnquist.
KS 2015/1957 1.2.2
Medborgarförslag om att ge årets kulturpris till Bertil Andersson, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/2118 1.2.2
Medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas resultat av
Hattholmens framtida användning, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2120 1.2.2
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige deltar i utlovat platsmöte i
planarbetet för Kihlströmskaj, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2159 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa en säkrare skolväg till och från Hasslö
skola, av Nina Irefjäll.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 208 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2163 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett mer parkliknande område vid nya
Saltöbron, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2249 1.2.2
Medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid hotellet vid
Fisktorget, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2027 1.2.2
Medborgarförslag om att införa P-skiva, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2058 1.2.2
Medborgarförslag om att bevara området vid Kihlströmskaj, av
Roland Thörnquist.
________
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Sammanträdesprotokoll

Aktern

KS 2015/2266 1.2.6

§ 209
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2015.
Interpellation till kunskapsnämndens ordförande Chatarina Holmberg (S)
om Sunnadalskolan.
________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/1484 1.4.1

§ 210
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
Kommunfullmäktige har under år 2011 fastställt ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” där det anges att uppföljning ska ske i
form av delårsrapporter per april respektive augusti månad. Vidare anges
att ekonomiuppföljningar ska göras per februari respektive oktober månad.
Såväl delårsrapporterna som ekonomiuppföljningarna innefattar
ekonomiska prognoser. Samtliga dessa fyra rapporter redovisas för
kommunfullmäktige.
Nuläge
För år 2015 beslutade kommunfullmäktige om avsteg från ovanstående
principer. Skälen till detta var då organisationsförändringarna och att
budgetarbetet för den ”nya” organisationen skulle ske parallellt med att
bokslutet genomfördes för den ”gamla” organisationen. Dessutom är det
ett känt faktum att februarirapporten innefattar ett stort mått av
osäkerhetsfaktorer i såväl budget- som redovisningsperspektivet. Det finns
därför skäl att ifrågasätta värdet av rapporten.
Det finns ett tidigare uppdrag att revidera ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”. Det är ett arbete som kommunledningsförvaltningen kommer att initiera i närtid. Fram till ett nytt reviderat och
beslutat dokument kan det arbetas mer effektivt med uppföljningar för år
2016. Som en del i detta förändringsarbete utvärderas uppföljningsarbetets
roll i samband med budgetarbetet för budget 2017.
Förslag
För att inte lägga tid på arbetsuppgifter där insatserna mer styrs av
formalia än av ett förmodat värde av produkten, föreslås följande
förändringar av uppföljningar för budgetåret 2016.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1484 1.4.1

§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
1. Ekonomiuppföljningen efter februari månad slopas
2. Delårsrapporten efter april månad slopas
3. Ekonomiuppföljning, inkluderande årsprognos för kommunens
nämnder och styrelser, per mars månad införs och rapporteras till
kommunfullmäktige
4. Tertialrapporten per augusti månad kompletteras med även uppföljning
av innevarande års beslutade direktiv enligt budget
Förslaget innebär att en delårsrapport per augusti kvarstår. Därmed efterlevs såväl kommunallagens (8 kap § 20a) som Lag om kommunal redovisning (9 kap § 1) krav på delårsrapporternas omfattning och inriktning.
Delårsrapporten omfattar således mål- och direktivuppföljning i enlighet
med beslutad budget. 5. Förenklade ekonomiska rapporteringar införs vid
ett visst antal tillfällen under året till kommunstyrelsen i syfte att få
snabbare rapportering. Innehåll och struktur för dessa kommer att
utvecklas under året.
Förslaget innebär också att ekonomiuppföljningen per oktober månad
också kvarstår.
Förslaget innebär att den första årsprognosen grundar sig på ett något
säkrare underlag än vad som skulle vara fallet efter två månader, samtidigt
som prognosen även kan utgöra ett värdefullt moment i budgetprocessen.
Förslaget innebär inte någon eftergift vad avser kontroll och avstämning i
den löpande redovisningen. Förslaget innebär inte heller att kravet på
kontroll och uppföljning i verksamhets- och ekonomiperspektivet blir
försämrat. Eftersom nuvarande aktiviteter är fastställda av kommunfullmäktige måste det här förslaget till förändringar föreläggas
kommunfullmäktige för ställningstagande. Förslaget ska ses som en
tillfällig förändring under 2016.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1484 1.4.1

§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 330,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ekonomiuppföljning per februari månad slopas för verksamhets- och
budgetåret 2016,
2. att delårsrapporten per april slopas för verksamhets- och budgetåret
2016,
3. att delårsrapport, inkluderar årsprognos, per mars månad inför
verksamhets- och budgetåret 2016,
4. att ekonomiuppföljning per mars för verksamhets- och budgetåret 2016
ska redovisas till kommunfullmäktige,
5. att delårsrapporten per augusti kompletteras med uppföljning av innevarande års direktiv enligt budget, samt
6. att förenklad ekonomiska rapporteringar införs vid varje kommunstyrelse då annan ekonomisk rapport ej föreligger, samt
7. att till kommunstyrelsen senast i mars 2016 presentera ett förslag på
reviderad ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar att ekonomiuppföljning inkluderande årsprognos
per mars månad införs för verksamhets- och budget året 2016.
Sophia Bothorp (MP), Yvonne Sandberg Fries (MP), Maiellen Stensmark
(MP) och Björn Gustavsson (MP) deltar inte i beslutet.
forts.
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KS 2015/1484 1.4.1

§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till attsats
3, samt yrkar att delårsrapport per mars för verksamhet- och budgetåret
2016 ska redovisas till kommunfullmäktige.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats 3
mot Patrik Hanssons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Patrik Hanssons förslag.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Patrik Stjernlöf (M),
Jan-Åke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Mattias Liedholm (M),
Emina Cejvan (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Jan
Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Birgitta Gamelius (M) och Sophia Ahlin (M) till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
1. att ekonomiuppföljning per februari månad slopas för verksamhets- och
budgetåret 2016,
2. att delårsrapporten per april slopas för verksamhets- och budgetåret
2016,
3. att ekonomiuppföljning inkluderande årsprognos per mars månad införs
för verksamhets- och budget året 2016,
4. att ekonomiuppföljning per mars för verksamhets- och budgetåret 2016
ska redovisas till kommunfullmäktige,
forts.
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§ 210 (forts).
Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
5. att delårsrapporten per augusti kompletteras med uppföljning av innevarande års direktiv enligt budget, samt
6. att förenklad ekonomiska rapporteringar införs vid varje kommunstyrelse då annan ekonomisk rapport ej föreligger, samt
7. att till kommunstyrelsen senast i mars 2016 presentera ett förslag på
reviderad ekonomi- och verksamhetsstyrning.

________

Sign

Sign

Sign

Blad

46

Sammanträdesdatum

Blad

19 november 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/673 1.4.1

§ 211
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att drift- och
serviceförvaltningens förslag stämmer överrens med det samråd med
kommunledningsförvaltningen att en avgiftshöjning för 2016 med upp till
2,5 % kan vara realistisk med anledning av förväntad löne- och prisökning.
Vidare har kommunledningsförvaltningen inte något att erinra mot de olika
taxorna, eller höjningen av dem. Dock skriver drift- och servicenämnden i
sitt förslag att det ska införas en fakturaavgift om 25 kronor för VAkollektivet. Detta med hänvisning till kommunfullmäktiges mål.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att införande av en sådan avgift
är något som bör vara en generell avgift oavsett kommunal verksamhet då
detta är en principiell fråga samt att likabehandlingsprincipen ska gälla.
Vidare bör införande av en sådan avgift och formerna för denna göras efter
dialog med kommunens nämnder och även bolag. Ett införande leder till ett
ökat avgiftsuttag hos kommunmedborgaren och påverkar den allmänna
bilden av kommunen.
Rent spontant finns idag en kostnad för den administrativa hanteringen för
fakturering, och denna kostnad finns idag hos verksamheterna och ingår i
kommunens kostnader. Ett införande leder troligtvis till minskade kostnader
vid ett förändrat beteende vilket i så fall bör komma kommunmedborgaren
till del. Vidare kan idag inte all kommunal verksamhet införa ett dylikt
avgiftsuttag utan att det leder till ökade administration.
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§ 211 (forts).
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 331,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa 2016 års taxor för drift- och servicenämndens
verksamheter enligt upprättat förslag, samt
2. att införande av avgift för pappersfaktura ej ska ske.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M), Jan Lennartsson (M) yrkar att avslå föreslagna
höjningar av anslutningsavgiften.
Peter Johansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Maiellen Stensmark (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Camilla
Brunsbergs ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M), Patrik Stjernlöf (M),
Jan-Åke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Mattias Liedholm (M),
Emina Cejvan (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Jan
Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Birgitta Gamelius (M) och Sophia Ahlin (M) till förmån för eget yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa 2016 års taxor för drift- och servicenämndens
verksamheter enligt upprättat förslag, samt
2. att införande av avgift för pappersfaktura ej ska ske.
________
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Kultur- och fritidsnämnden
HR-avdelningen
Akten

KS 2015/1554 2.7.5

§ 212
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
I syfte att uppfattas som en attraktiv service- och arbetsgivare samt att
främja folkhälsan föreslås Karlskronas kommunkoncern ha som mål att
erbjuda rökfria tjänster till medborgare och rökfria arbetsplatser till
medarbetare.
Karlskrona kommunkoncern är Blekinges största service- och arbetsgivare. I den rollen är det angeläget att kunna erbjuda medborgare rökfria
tjänster och medarbetare rökfria arbetsmiljöer.
Frågan om rökfri arbetstid för Karlskrona kommun har varit aktuell under
ett par år och har i detta förslag arbetats om för att bättre motsvara
möjligheterna att leva upp till målsättningen att leverera rökfria tjänster till
medborgare och erbjuda rökfria arbetsplatser till medarbetare.
Bakgrund
Dåvarande idrotts- och fritidsnämnden tog i april 2012 beslut om att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att rökfri arbetstid skulle
införas i Karlskrona kommuns samlade verksamheter från och med den
1 januari 2013. Då ärendet bereddes för beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige framkom svårigheter i genomförandet och ärendet har
därefter varit vilande.
På uppdrag vill nu kommunledningsförvaltningen föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta beslut i frågan med en något
annorlunda inriktning än tidigare. Målsättningen ska inte ses som
tvingande utan anger en inriktning och en ambition för Karlskrona
kommunkoncern som förväntas följas av chefer, medarbetare och
förtroendevalda.
Inriktning
Karlskrona kommunkoncern har som mål att erbjuda rökfria tjänster till
kommunmedborgare och rökfria arbetsmiljöer till medarbetare.
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§ 212 (forts).
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
Det är ett angeläget åtagande ur både service-, arbetsmiljö- och folkhälsoperspektiv. De chefer, medarbetare och förtroendevalda som önskar bli
rökfria ska få hjälp till detta via Kommunhälsan.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 5 mars 2013, § 59 beslutat
att ärendet ska utgår.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 333,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommunkoncern har som mål att erbjuda rökfria tjänster till
kommunmedborgarna och rökfria arbetsmiljöer till Karlskrona kommunkoncerns medarbetare.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att Karlskrona kommuns samlade
verksamheter ska erbjuda rökfria tjänster till kommunmedborgarna och
rökfria arbetsmiljöer till Karlskrona kommuns medarbetare.
Lisbeth Bengtsson (S) yttrar sig.
Björn Gustavsson (MP), Jan Lennartsson (M), Billy Åkerström (KD), JanÅke Nordin (M) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Börje Dovstad (FP), Eva Strömqvist (S), Patrik Hansson (S), Roland
Andreasson (S), Karin Månsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur vi kan
säkerställa rökfri arbetsmiljö och rökfria tjänster i kommunens
verksamheter.
Camilla Brunsberg (M), Emma Stjernlöf (M), Johan Eriksson (V), CarlGöran Svensson (M) och Sophia Ahlin (M) yrkar bifall på Sofia Bothorps
återremissyrkande.
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§ 212 (forts).
Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Sofia Bothorps återremissyrkande,
samt yrkar även att man utreder konskevensen av förslaget, då man inte
bara kan titta på personalen utan hela arbetsmiljön.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall på Sofia Bothorps återremissyrkande,
samt yrkar även att man ta fram en plan för att stödja kommunens
anställda att sluta röka.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till Åsa Gyberg Karlsson tillägg till
återremissen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar ja och den som vill biträda Sofia Bothorps
återremissyrkande röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 37 nej-röster att ärendet ska
återremitteras (minoritetsåterremiss). Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
________
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Nämnder/Styrelser
Kommunala bolag
Förvaltningar
Akten

KS 2015/1555 2.1.1

§ 213
Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2016 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, allmänna
utskottet, näringslivs- och utvecklingsutskott, ekonomi- och
utvecklingsutskott samt tider för inlämning och beredning.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 335,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta sammanträdesplan för år 2016.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Arbetsmarknadsnämnden
Akten

KS 2015/831 1.2.6

§ 214
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april
2012, § 51, av Christina Mattisson (S). Förslaget är att starta ett Komhall.
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 17 september 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i Sverige finns
idag en utbredd verksamhet med cirka 250 kontor som heter Samhall.
Samhall ägs av svenska staten och deras huvuduppgift är att skapa
utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, riktiga arbeten
som skapas i kund-uppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med
andra. Samhall arbetar i nära samverkan med arbetsförmedlingen och
anställer personer som sedan får utbildning och stöd till att hitta jobb på
den öppna arbetsmarknaden. Det pågår diskussioner i ett flertal kommuner
kring att starta en kommunal motsvarighet som då skulle kunna kallas
Komhall, där syftet är detsamma som för Samhall men med den skillnaden
att det är en kommunal verksamhet.
I Växjö pågår försök men man har inte kommit vidare. Där var det tänkt
som ett kommunalt koncernföretag. Anledningen till att det inte blivit
verklighet än är att regelverket satt stopp på grund av illojal konkurrens.
Det finns i Smedjebackens kommun ett försök, fast då i form av ett EUprojekt. Det drivs ungefär som Bubbetorps gård, det arbetscenter som
finns i Karlskrona kommun.
I Olofström har man en verkstad som till största delen sysslar med legotillverkning. Där har de fått uppdraget då näringen i kommunen inte ser det
som konkurrerande verksamhet, då ingen har varit villig att driva företag
med den inriktningen.
I Malmö utreder man möjligheterna med en version på ett Komhall som
skall vara ett slags kommunalt bemanningsföretag.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/831 1.2.6

§ 214 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Ett annat exempel finns i Södertälje där kommunen tillsammans med en
rad aktörer inom näringslivet har startat Telge som är ett kommunalt bolag.
Koncernen har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag
som bygger på den s.k. Telgemodellen. Telgemodellen är ett sätt att
arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Där
arbetar men med affärsmässiga lösningar på samhällsproblem, ofta
tillsammans med näringslivet. Telge Jobbstart som hjälper
långtidsarbetslösa till en fast anställning och där dotterbolaget Telge
Tillväxt, som ägs tillsammans med sju stora svenska företag, hyr ut
ungdomar och ger dem den första viktiga raden i cv:t. Telge Peab bygger
bostäder och anställer byggarbetare som stått utanför arbetsmarknaden en
längre tid, samt erbjuder flyktingar och nyinvandrade lärlingsplatser.
I de flesta kommuner i landet finns s.k. arbetscenters som utför uppdrag i
olika omfattning åt kommuner och andra aktörer. Dessa arbetscenter
kallas också oftast för Komhall. Alltså en verksamhet där långtidsarbetslösa personer anställs under en begränsad tid för att utföra olika
uppdrag. Omfattningen av uppdragen är väldigt olika men kan vara allt från
återvinningsverksamheter till administrativt stöd inom kommunerna.
Det är vanligt med verksamheter som har kommuner, föreningar och
privatpersoner som kunder. Verksamheterna är oftast självfinansierade
vilket innebär att all vinst går till att anställa ytterligare personer. Här finns
en gråzon kring vad som är lämpligt med koppling att kommunen bedriver
verksamheter i konkurens med den privata näringen. Verksamheterna har
startat efter att kommunen gjort en förfrågan till det privata näringslivet och
därigenom fått tillstånd att bedriva verksamheten.
I Karlskrona kommun finns Bubbetorps gård. En sysselsättningsverksamhet som på daglig basis sysselsätter cirka mellan 100 och
150 personer. Det är en stor rörlighet på deltagare då många kommer
under en kortare tid. Här finns de som har praktik, språkträning och
liknande (Fas 3, Af, Soc) men också arbetsplatser för personer i en s.k.
BEA-anställning. Alla utför arbeten åt Karlskrona kommun.
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§ 214 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Det kan vara utomhusskötsel, byggverksamhet, sömnad, snickeri,
transport, bokbinderi, kök, café, djurpark etc. Alla arbeten är riktiga och
meningsfulla arbete med verkliga kunder och som ger betydelse och
mening.
Här finns också möjlighet till mindre utbildningsinsatser, kortkurser etc. På
gården finns också s.k. rehabiliteringsplatser, sysselsättningsplatser för
personer av vilka man inte kan kräva att utföra riktiga arbeten, utan där det
skapas olika projekt för att ge meningsfullhet åt individerna.
Arbetsmarknadsavdelningen har cirka 100 personer i olika anställningar
som arbetsmarknadsåtgärd (BEA-anställning). En anställningsform som
innebär att personerna är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många liknar
dessa anställningar vid betald praktik. De flesta av dessa anställningar
varar under en period av ett år och under den tiden får de hjälp att komma
ut på ordinarie arbetsmarknad. Cirka 25 av dessa finansieras av
arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med arbetsförmedlingen,
därutöver finns Beredskapsprojektet och Beredskapsprojektet Integration
där det anställs 80 personer löpande och som finansieras av socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Under sin anställningstid har de till
och börja med sin placering på Bubbetorps gård och allt eftersom matchas
de ut på kommunens olika förvaltningar. Arbetsmarknadsavdelningen
hanterar också kontakter och administration för alla personer som har en
anställning med medfinansiering via arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsavdelningen har också genom ett Finsamprojekt
genomfört en förstudie kring etablering av en ny aktör på
arbetsmarknaden, med syfte att skapa flera vägar för arbetslösa att få
arbete. Förstudien fann att efterfrågan finns för en från kommunen fristående aktör där arbete med personer långt ifrån arbetsmarknaden är
kärnan. För att gå vidare och förverkliga etableringen pågår nu en genomförandeplanering för att passa ett verkligt läge för att starta en ny
verksamhet.
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§ 214 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 336,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs.

_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1557 1.2.6

§ 215
Svar på motion om suicidprevention
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Sofia Bothorp (MP). Förslaget är att Karlskrona kommun
utbildar sin personal i suicidprevention, att kommunen tar fram en
suicidpreventionsplan för kommunernas verksamheter samt att Karlskrona
kommun tar initiativ till att i samverkan med landstinget och övriga
kommuner tar fram en länsöver-gripande strategi i suicidprevention för
Blekinge.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande den 15 september 2015
och förslag till beslut.
Det länsgemensamma folkhälsoarbetet
I slutet av 2014 antog samtliga kommuner i Blekinge, Landstinget
Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län och Region Blekinge en
länsgemensam folkhälso-policy för Blekinge. Policyn omfattas av fyra
strategiska områden; Goda livs-villkor, Psykisk hälsa, ANDTS (alkohol,
narkotika, dopning, tobak, spel) och Hälsofrämjande miljöer och
levnadsvanor.
Under området Psykisk hälsa finns ett antal föreslagna åtgärder som bland
annat kunskapsspridning för att motverka stigmatiserande åtgärder mot
människor med psykisk ohälsa och spridning av kunskap om effektiva
metoder för att stärka psykisk hälsa. Utveckla stöder vid lindrig psykisk
ohälsa är också en åtgärd.
I policyn finns också beskrivet en organisation för det länsgemensamma
folk-hälsoarbetet där också roller och ansvar framgår. För att nå framgång i
vårt länsgemensamma folkhälsoarbete är samordning, samverkan,
kunskapsut-byte och en tydlig organisationsstruktur med politisk
förankring, nyckel-faktorer.
Arbetet leds av en regional styrgrupp bestående av kommundirektörer,
landstingsdirektör, länsråd och regiondirektör.
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§ 215 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Det finns också en länsövergripande strategisk grupp bestående av
kommunernas och landstingets folkhälsostrateger, ANDT-samordnare från
länsstyrelsen och miljöstrateg från Region Blekinge. Den strategiska
gruppen ska utveckla det länsgemensamma folkhälsoarbetet, vara ett
forum för kunskapsutbyte och samverkan och ska arbeta på styrgruppens
uppdrag. Handlingsplaner ska tas fram för gemensamma insatser i länet.
Landstinget har avsatt resurser för att arbeta med området
suicidprevention och de är i inledningsfasen av arbetet. De har bland annat
kontaktat Region Skåne för att få mer information och kostnadsförslag för
den webbaserade grundutbildningen i suicidologi som utvecklats av
Psykiatri Skåne, som är en del av Region Skåne. Den strategiska gruppen
för länets folkhälsoarbete har diskuterat möjligheter till samverkan mellan
landstinget och intresserade kommuner i länet i frågan om suicidprevention, till exempel genom en webbaserad utbildning i suicidprevention
för all personal.
Karlskrona kommuns folkhälsoarbete
Utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn arbetas nu fram en
handlingsplan för Karlskrona kommuns folkhälsoarbete. Området psykisk
hälsa blir också lokalt ett område att utveckla och arbete med och
utbildning av personal i suicidprevention kan vara ett insatsområde som
ska prioriteras.
Folkhälsorådet är remissinstans för frågor som rör folkhälsoarbetet. De har
haft motionen uppe vid ett sammanträde och gett sina synpunkter.
Sammanfattning
Karlskrona kommun har påbörjat folkhälsoarbetet i länet där samverkan
och nätverkande är under uppbyggnad. Det är det här forumet som frågan
om det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet ska lyftas och
utvecklas.
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§ 215 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Karlskrona kommuns handlingsplan för folkhälsa kan omfatta suicidprevention. Om landstinget beslutar att köpa in webbaserad utbildning i
suicidprevention kan det även ge Karlskrona kommun möjlighet att ta del
av den för vår personal.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 338,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla att Karlskrona kommun utbildar sin personal i
suicidprevention, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet bordläggs.
_________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015

§ 217

Karlskronas idrottspris 2015

§ 218

Utdelning av kulturpris 2015

§ 219

Muntlig frågestund

§ 220

Svar på motion angående startande av ett Komhall

§ 221

Svar på motion om suicidprevention

§ 222

Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt systemet under del
av Kungsgatan till gång- och cykelled
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§ 238

Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 10 december 2015 klockan 13.00 – 18.50,

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Peter Glimvall (M) kl 13.00-18.15, §§ 217-239

Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S) kl 13.00-18.15, §§ 217-239
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 13.00-18.15, §§ 217-239
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Maja Heller (S)
Hind Abdul-Wahab (S) kl 13.00-16.40 §§ 217del av § 239
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S) kl 13.00-15.00 §§ 217-223
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-15.15, §§ 217-227
Roland Andreasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.00, §§ 217-230
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
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Anna Ottosson (M) kl 15.00-18.50, §§ 224-246
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD) kl 13.00-16.00, §§ 217-230
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 16.00-18.50, §§ 231-246
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (L) kl 13.00-16.00, §§ 217-230
Jan-Olof Petersson (L)
Börje Dovstad (L)
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-18.15, §§ 217-239
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) kl 13.00-18.15,
§§ 217-239
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)
Ersättare

Pernilla Persson (C)
Håkan Eriksson (S) kl 13.00-16.10, §§ 217-230
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Daniel Håkansson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-15.00 §§ 217-223,
kl 16.00-18.50, §§ 231-246
Charlotta Sahlin (M)
Susanne Cederholm (SD)
Tove Håkansson (SD) kl 13.00-16.40 §§ 217del av § 239
Göran Eklund (SD)
Gunilla Ekelöf (L)
Maiellen Stensmark (MP)
Desiree Hoberg (V)
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Anders Persson (S) kl 15.00-18.50, §§ 224-246
Mats Fagerlund (S) kl 15.15-18.50, §§ 228-246
Mikael Augustsson (L) kl 16.00-18.50 §§ 231-246
Sattar Zad kl 16.10-18.15 §§ 231-239
Marianne Nordin (M) kl 16.30-18.50, §§ 236-246
Gerd Sjögren (M) kl 16.30-18.50, §§ 236-246
Anna Strömqvist (S) kl 18.15-18.50 §§ 240-246
Robert Andersson (SD) kl 18.15-18.50
§§ 240-246
Marcus Degerskär (S) kl 18.15-18.50 §§ 240-246
Claes-Urban Persson (S) 18.15-18.50
§§ 240-246

Övriga

Närvarande ersättare

Sattar Zad (S) kl 13.00-16.10 §§ 217-230
Ida Henriksson (S) kl 13.00-15.30
Anders Persson (S) kl 13.00-15.00 §§ 217-223
Anna Strömqvist (S) kl 15.15-18.15 §§ 217-239
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-15.15, §§ 217-227
Marcus Degerskär (S) kl 13.00-18.15,
§§ 217-239
Claes-Urban Persson (S) 13.00-18.15
§§ 217-239
Marianne Nordin (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Gerd Sjögren (M) kl 13.00-16.30, §§ 217-235
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-16.30
Robert Andersson (SD) kl 13.00-18.15,
§§ 217-239
Mikael Augustsson (L) kl 14.30-16.00
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Harry Rson Svensson (KD)
Birgitta Gamelius (M) kl 15.00-16.00, §§ 224-231

Tjänstemän Kommundirektör
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Övriga

----------

Sekreterare

Elisabeth Arebark
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Utses att justera

Ingrid Hermansson (C) och Emina Cejvan (M)

Justerade paragrafer

§§ 217 - 246

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rikard Jönsson

Justerare

_______________________________
Ingrid Hermansson

________________________________
Emina Cejvan

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 18 december 2015
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 217
Karlskronas idrottspris 2015
Karlskrona idrottspris delas ut till den idrottskvinna/idrottsman eller
lag som stått för den bästa idrottsprestationen under det senaste
året.

Karlskronas idrottpris för år 2015 tilldelas:


Karlskrona Hockeyklubb

Motivering
2015 var året då Karlskrona Hockeyklubb avancerade till SHL. Via en
andraplats i Allsvenskan och tack vare en seger med 3-1 i matcher
mot Västerås i den Hockeyallsvenska finalen lyckades klubben
sensationellt ta steget upp i svenska ishockeys finrum.
Avancemanget kröntes med en dramatisk tillställning i den
avgörande matchen där ett underläge med 0-1 vändes till 2-1 i tredje
perioden vilket säkerställde en av svensk ishockeys genom tidernas
största skrällar.
________
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§ 218
Utdelning av kulturpris 2015
Kulturpriset för år 2015 tilldelas:


Music Masters

Motivering
Music Masters visar framgångsrikt att det är möjligt att sätta den klassiska
musiken på Karlskronas kulturkarta. I en tid där kammarmusiken inte hörs
lika högt i mediebruset, bjuder Music Masters in till kvalitativa konserter
med modernt uttryck. De visar en orädd uppfattning i att stå upp för sin
konstform- även när ”det blauser” motvind.
Music Masters är en värdig pristagare till årets kulturpris.
________
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§ 219
Muntlig frågestund
Sofia Bothorp (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om investering av pensionspengar i smutsig
verksamhet såsom olja, gas eller kol.
Patrik Hansson (S) svarar.
--------Jan–Åke Nordin (M) ställer en fråga till Jan-Anders Lindfors (S) om
nämnden kommer att ompröva stödet till teater för äldre.
Jan-Anders Lindfors (S) svarar.
---------Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) om vilka åtgärder eller äskande som
kommer att göras för att få en budget i balans.
Chatarina Holmberg (S) svarar.
-----------Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om det finns någon sida som Karlskrona kommuns
medborgare kan finna information om hur man ska agera vid olika kriser.
Patrik Hansson (S) svarar.
______
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Arbetsmarknadsnämnden
Akten

KS 2015/831 1.2.6

§ 220
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april
2012, § 51, av Christina Mattisson (S). Förslaget är att starta ett Komhall.
Arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträde den 17 september 2015
lämnat yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i Sverige finns
idag en utbredd verksamhet med cirka 250 kontor som heter Samhall.
Samhall ägs av svenska staten och deras huvuduppgift är att skapa
utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, riktiga arbeten
som skapas i kund-uppdrag, på marknadsmässiga villkor i konkurrens med
andra. Samhall arbetar i nära samverkan med arbetsförmedlingen och
anställer personer som sedan får utbildning och stöd till att hitta jobb på
den öppna arbetsmarknaden. Det pågår diskussioner i ett flertal kommuner
kring att starta en kommunal motsvarighet som då skulle kunna kallas
Komhall, där syftet är detsamma som för Samhall men med den skillnaden
att det är en kommunal verksamhet.
I Växjö pågår försök men man har inte kommit vidare. Där var det tänkt
som ett kommunalt koncernföretag. Anledningen till att det inte blivit
verklighet än är att regelverket satt stopp på grund av illojal konkurrens.
Det finns i Smedjebackens kommun ett försök, fast då i form av ett EUprojekt. Det drivs ungefär som Bubbetorps gård, det arbetscenter som
finns i Karlskrona kommun.
I Olofström har man en verkstad som till största delen sysslar med legotillverkning. Där har de fått uppdraget då näringen i kommunen inte ser det
som konkurrerande verksamhet, då ingen har varit villig att driva företag
med den inriktningen.
I Malmö utreder man möjligheterna med en version på ett Komhall som
skall vara ett slags kommunalt bemanningsföretag.
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KS 2015/831 1.2.6

§ 220 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Ett annat exempel finns i Södertälje där kommunen tillsammans med en
rad aktörer inom näringslivet har startat Telge som är ett kommunalt bolag.
Koncernen har tillsammans med näringslivet startat flera lyckade företag
som bygger på den s.k. Telgemodellen. Telgemodellen är ett sätt att
arbeta med social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling. Där
arbetar men med affärsmässiga lösningar på samhällsproblem, ofta
tillsammans med näringslivet. Telge Jobbstart som hjälper
långtidsarbetslösa till en fast anställning och där dotterbolaget Telge
Tillväxt, som ägs tillsammans med sju stora svenska företag, hyr ut
ungdomar och ger dem den första viktiga raden i cv:t. Telge Peab bygger
bostäder och anställer byggarbetare som stått utanför arbetsmarknaden en
längre tid, samt erbjuder flyktingar och nyinvandrade lärlingsplatser.
I de flesta kommuner i landet finns s.k. arbetscenters som utför uppdrag i
olika omfattning åt kommuner och andra aktörer. Dessa arbetscenter
kallas också oftast för Komhall. Alltså en verksamhet där långtidsarbetslösa personer anställs under en begränsad tid för att utföra olika
uppdrag. Omfattningen av uppdragen är väldigt olika men kan vara allt från
återvinningsverksamheter till administrativt stöd inom kommunerna.
Det är vanligt med verksamheter som har kommuner, föreningar och
privatpersoner som kunder. Verksamheterna är oftast självfinansierade
vilket innebär att all vinst går till att anställa ytterligare personer. Här finns
en gråzon kring vad som är lämpligt med koppling att kommunen bedriver
verksamheter i konkurens med den privata näringen. Verksamheterna har
startat efter att kommunen gjort en förfrågan till det privata näringslivet och
därigenom fått tillstånd att bedriva verksamheten.
I Karlskrona kommun finns Bubbetorps gård. En sysselsättningsverksamhet som på daglig basis sysselsätter cirka mellan 100 och
150 personer. Det är en stor rörlighet på deltagare då många kommer
under en kortare tid. Här finns de som har praktik, språkträning och
liknande (Fas 3, Af, Soc) men också arbetsplatser för personer i en s.k.
BEA-anställning. Alla utför arbeten åt Karlskrona kommun.
forts.

Sign

Sign

Sign

11

Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/831 1.2.6

§ 220 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Det kan vara utomhusskötsel, byggverksamhet, sömnad, snickeri,
transport, bokbinderi, kök, café, djurpark etc. Alla arbeten är riktiga och
meningsfulla arbete med verkliga kunder och som ger betydelse och
mening.
Här finns också möjlighet till mindre utbildningsinsatser, kortkurser etc. På
gården finns också s.k. rehabiliteringsplatser, sysselsättningsplatser för
personer av vilka man inte kan kräva att utföra riktiga arbeten, utan där det
skapas olika projekt för att ge meningsfullhet åt individerna.
Arbetsmarknadsavdelningen har cirka 100 personer i olika anställningar
som arbetsmarknadsåtgärd (BEA-anställning). En anställningsform som
innebär att personerna är i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Många liknar
dessa anställningar vid betald praktik. De flesta av dessa anställningar
varar under en period av ett år och under den tiden får de hjälp att komma
ut på ordinarie arbetsmarknad. Cirka 25 av dessa finansieras av
arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med arbetsförmedlingen,
därutöver finns Beredskapsprojektet och Beredskapsprojektet Integration
där det anställs 80 personer löpande och som finansieras av socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Under sin anställningstid har de till
och börja med sin placering på Bubbetorps gård och allt eftersom matchas
de ut på kommunens olika förvaltningar. Arbetsmarknadsavdelningen
hanterar också kontakter och administration för alla personer som har en
anställning med medfinansiering via arbetsförmedlingen
Arbetsmarknadsavdelningen har också genom ett Finsamprojekt
genomfört en förstudie kring etablering av en ny aktör på
arbetsmarknaden, med syfte att skapa flera vägar för arbetslösa att få
arbete. Förstudien fann att efterfrågan finns för en från kommunen fristående aktör där arbete med personer långt ifrån arbetsmarknaden är
kärnan. För att gå vidare och förverkliga etableringen pågår nu en genomförandeplanering för att passa ett verkligt läge för att starta en ny
verksamhet.
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KS 2015/831 1.2.6

§ 220 (forts).
Svar på motion angående startande av ett Komhall
Komunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 19 november 2015, §
214 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 336,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1557 1.2.6

§ 221
Svar på motion om suicidprevention
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Sofia Bothorp (MP). Förslaget är att Karlskrona kommun
utbildar sin personal i suicidprevention, att kommunen tar fram en
suicidpreventionsplan för kommunernas verksamheter samt att Karlskrona
kommun tar initiativ till att i samverkan med landstinget och övriga
kommuner tar fram en länsöver-gripande strategi i suicidprevention för
Blekinge.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande den 15 september 2015
och förslag till beslut.
Det länsgemensamma folkhälsoarbetet
I slutet av 2014 antog samtliga kommuner i Blekinge, Landstinget
Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län och Region Blekinge en
länsgemensam folkhälso-policy för Blekinge. Policyn omfattas av fyra
strategiska områden; Goda livs-villkor, Psykisk hälsa, ANDTS (alkohol,
narkotika, dopning, tobak, spel) och Hälsofrämjande miljöer och
levnadsvanor.
Under området Psykisk hälsa finns ett antal föreslagna åtgärder som bland
annat kunskapsspridning för att motverka stigmatiserande åtgärder mot
människor med psykisk ohälsa och spridning av kunskap om effektiva
metoder för att stärka psykisk hälsa. Utveckla stöder vid lindrig psykisk
ohälsa är också en åtgärd.
I policyn finns också beskrivet en organisation för det länsgemensamma
folk-hälsoarbetet där också roller och ansvar framgår. För att nå framgång i
vårt länsgemensamma folkhälsoarbete är samordning, samverkan,
kunskapsut-byte och en tydlig organisationsstruktur med politisk
förankring, nyckel-faktorer.
Arbetet leds av en regional styrgrupp bestående av kommundirektörer,
landstingsdirektör, länsråd och regiondirektör.
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§ 221 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Det finns också en länsövergripande strategisk grupp bestående av
kommunernas och landstingets folkhälsostrateger, ANDT-samordnare från
länsstyrelsen och miljöstrateg från Region Blekinge. Den strategiska
gruppen ska utveckla det länsgemensamma folkhälsoarbetet, vara ett
forum för kunskapsutbyte och samverkan och ska arbeta på styrgruppens
uppdrag. Handlingsplaner ska tas fram för gemensamma insatser i länet.
Landstinget har avsatt resurser för att arbeta med området
suicidprevention och de är i inledningsfasen av arbetet. De har bland annat
kontaktat Region Skåne för att få mer information och kostnadsförslag för
den webbaserade grundutbildningen i suicidologi som utvecklats av
Psykiatri Skåne, som är en del av Region Skåne. Den strategiska gruppen
för länets folkhälsoarbete har diskuterat möjligheter till samverkan mellan
landstinget och intresserade kommuner i länet i frågan om suicidprevention, till exempel genom en webbaserad utbildning i suicidprevention
för all personal.
Karlskrona kommuns folkhälsoarbete
Utifrån den länsgemensamma folkhälsopolicyn arbetas nu fram en
handlingsplan för Karlskrona kommuns folkhälsoarbete. Området psykisk
hälsa blir också lokalt ett område att utveckla och arbete med och
utbildning av personal i suicidprevention kan vara ett insatsområde som
ska prioriteras.
Folkhälsorådet är remissinstans för frågor som rör folkhälsoarbetet. De har
haft motionen uppe vid ett sammanträde och gett sina synpunkter.
Sammanfattning
Karlskrona kommun har påbörjat folkhälsoarbetet i länet där samverkan
och nätverkande är under uppbyggnad. Det är det här forumet som frågan
om det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet ska lyftas och
utvecklas.
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§ 221 (forts).
Svar på motion om suicidprevention
Karlskrona kommuns handlingsplan för folkhälsa kan omfatta suicidprevention. Om landstinget beslutar att köpa in webbaserad utbildning i
suicidprevention kan det även ge Karlskrona kommun möjlighet att ta del
av den för vår personal.
Komunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 19 november 2015, §
215 att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 november 2015, § 338,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla att Karlskrona kommun utbildar sin personal i
suicidprevention, samt
2. att i övrigt anse motionen besvarad.
Yrkande
Maiellen Stensmark (MP), Billy Åkerström (KD), Camilla Brunsberg (M),
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Lotta Antman (SD) yrkar bifall till motionen.
Chatarina Holmberg (S) yttrar sig.
Börje Dovstad (L) yrkar att ärendet återemitteras för ny beredning.
Björn Fries (V) och Jan-Olof Petersson (L) yrkar bifall till Börje Dovstads
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.

Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska återremitteras.
_________
Sign

Sign

Sign

Blad

16

Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/650 1.2.2

§ 222
Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt systemet under
del av Kungsgatan till gång- och cykelled
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 18 september 2014, § 157, av Roland Thörnquist. Förslaget är att göra
tunnel/schakt systemet under del av Kungsgatan till gång- och cykelled
med inbjudande varm sofistikerad belysning och konstnärlig utsmyckning,
helst från alla fantastiska lokala konstnärer i kommunen.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 121, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kostnaderna för att anlägga en sådan gång- och cykelväg blir mycket
höga, främst beroende på att den råa bergytan i tunneltaken måste kläs in i
betong av säkerhetsskäl då det finns risk för nedfallande stenar. Av denna
anledning kan drift- och serviceförvaltningen inte förorda förslaget.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 386, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/2125 1.2.2

§ 223
Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 januari 2014, § 9, av Eva Runesson. Förslaget är att personal med
jourtjänst ska få full lön för alla schemalagda timmar samt att jourtjänstgöring ska räknas in i tjänstgöringsgraden.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse daterad den 10 juli 2014
lämnat yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen skriver att detta skulle
enligt förslagsställaren medföra att:


människor vill bosätta sig i Karlskrona



många unga kvinnor skulle stanna kvar i Karlskrona efter gymnasiet



Karlskrona kommun tar ansvar för sin personal

Svar på del 1 i förslaget
Det tycks föreligga en missuppfattning hos förslagsställaren att medarbetare i Karlskrona kommun som omfattas av jouravtalet jobbar utan
ersättning – eller gratis – som det uttrycks i förslaget. Så är inte fallet.
Karlskrona kommun följer de avtal som finns tecknade mellan Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), vår arbetsgivarorganisation och de
fackliga organisationerna.
Avtal kring jour regleras i Allmänna bestämmelser/AB och i bilaga J finns
särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal. Karlskrona
kommun följer detta avtal och har inte för avsikt att teckna några lokala
avtal inom detta område.
Svar på del 2 i förslaget
Se svar under del 1 – Karlskrona kommun har inte för avsikt att teckna
några lokala avtal avseende jour. Att jour skulle ingå som en del i sysselsättningsgraden finns inte angivet varken i Arbetstidslagen/ATL eller i AB.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2125 1.2.2

§ 223 (forts).
Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona
(ATL anger att ”som jourtid anses inte tid då arbetstagaren utför arbete för
arbetsgivarens räkning” och i AB finns särskilda bestämmelser för viss
jourtjänstgörande personal, bilaga J. Karlskrona kommun följer det som
anges i såväl ATL som i AB, bilaga J).
Kommunstyrelsen återremitterades svaret på medborgarförslaget
avseende attraktivare Karlskrona den 2 september 2014, § 241, för analys
av de kostnader som medborgarförslaget skulle medföra.
Funktionsstödsförvaltningen har gjort en analys av kostnader för införande
av vaken natt (istället för tillämpning av bilaga J i Allmänna bestämmelser)
och kommit fram till följande:
1. Merkostnad för vaken natt = drygt 24 800 000 msek
2. Behovet av ytterligare två områdeschefer = cirka 1 200 000 msek
Eva Runesson berättar om sitt förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 387, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att räkna ut
kostnaden för att bifalla förslaget.
Desiree Hoberg (V) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2125 1.2.2

§ 223 (forts).
Svar på medborgarförslag om ett attraktivare Karlskrona
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar nej och den som vill biträda Christopher Larssons
återremissyrkande röstar ja.
Fullmäktige beslutar med 11 ja-röster och 57 nej-röster, 5 avstår och 2
frånvarande att ärendet ska avgöras i dag. Voteringsprotokoll 1.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Desiree Hobergs (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/647 1.2.2

§ 224
Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet om cykelåkning
i Hoglands park
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är att
återinföra förbudet mot cykling i Hoglands park och att en cykelbana ska
byggas runt Hoglands park.
Drift- och servicenämnden har den 22 september 2015, § 120, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Cykling började tillåtas i Hoglands park under våren 2015 som en del av
Cykelstrategi 2030. Anledningen till detta var att det trots det tidigare
förbudet förekom cykeltrafik genom parken. Cyklisterna upplevde detta
som genare och säkrare jämfört med att cykla längs de trafikerade
gatorna, eller runt parken, jämte parkerade bilar. Inga trafikolyckor var
rapporterade inom Hoglands park.
Drift- och serviceförvaltningen tycker att det slopade förbudet har fallit väl
ut och att det fungerar bra med cykling i parken.
Att bygga en cykelbana runt hela parken är inte aktuellt i nuläget utan
utbyggnaderna av cykelvägar för Cykelstrategi 2030.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 388, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Yrkande
Gunilla Ekelöf (L), Sofia Bothorp (MP) och Peter Johansson (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/647 1.2.2

§ 224 (forts).
Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet om cykelåkning
i Hoglands park
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Billy Åkerström (KD) bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 225
Avsägelser av kommunala uppdrag
Björn Olsson (S) har i skrivelse 24 november 2015 avsagt sig uppdraget
som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelsen
________

Sign

Sign

Sign

Blad

23

Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150 1.2.5

§ 226
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Drift- och servicenämnden
Ersättare Sven Siwe (S) efter Jens Sjösten.
Funktionsstödsnämnden
Ersättare Kevin Svensson (M) efter Oliver Brissmalm Mellquist.
Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Blekinge
Ersättare Anders Persson (S) efter Lotta Holgersson.
Kunskapsnämnden
Ersättare Jeanine Jonsson (S) efter Ida Larsson.
Socialnämnden
Ersättare Torsten Wiktorsson (S) efter Maja Sandberg.
Äldrenämnden
Ordförande Jan-Anders Lindfors (S) efter Eva-Marie Malmgren.
Kommunassurans Syd
Ombud (tjänsteman) Ula Nelson efter Elina Tyrberg.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

§ 227
Anmälningsärende
a) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 16 november 2015 § 180.
Budgetuppföljning per oktober 2015 samt personalnyckeltal för
socialförvaltningen.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 228
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2449 1.2.2
Medborgarförslag om flyttning av återvinningsstation i Holmsjö, av
Björn Ericsson.
KS 2015/2448 1.2.2
Medborgarförslag om gång- och cykelvägar, övergångstället i Holmsjö, av
Björn Ericsson.
KS 2015/2450 1.2.2
Medborgarförslag om alternativa platser för ny handbollsarena/parkeringshus, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2451 1.2.2
Medborgarförslag om att uppmuntra medborgare att skicka in medborgarförslag, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2452 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram flytande tömningsstationer för båttoaletter,
av Roland Thörnquist.
KS 2015/2454 1.2.2
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri, av Carina Andersson.
KS 2015/2453 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en sammanställning över alla inkomna
medborgarförslag, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2455 1.2.2
Medborgarförslag om att flytta tillbaka skulpturen Lars Widenfalk, passage
från 1988 till sin ursprungliga plats, av Tullan Gunér.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 228 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2566 1.2.2
Medborgarförslag om kompletterade trafiklösning vid Bergåsa/Wämöskolan så den blir trafiksäker – för alla, av Martin Byggeth
KS 2015/2597 1.2.6
Motion om att utreda möjligheterna att anställa fler personer med
funktions-nedsättning, av Camilla Brunsberg (M).
KS 2015/2707 1.2.2
Medborgarförslag om att någon gata eller torg ges Lars Halls namn och att
bysten av Lars Hall flyttas.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2015/2644 1.2.6

§ 229
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
nästa sammanträde.
Interpellation till Patrik Hansson (S) om exploateringen av Verkö, av
tjänstgörande ersättare Maiellen Stensmark (MP).
________

Sign

Sign

Sign

Blad

28

Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2015/2266 1.2.6

§ 230
Svar på interpellation om Sunnadalskolan
Interpellation den 18 november 2015 till kunskapsnämndens
ordförande Chatarina Holmberg (S) angående Sunnadalskolan
från Ann-Louise Trulsson (KD).
Chatarina Holmberg har den 30 november 2015 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Chatarina Holmberg (S), Ann-Louise Trulsson (KD),
Emma Swahn Nilsson (M), Lotta Antman (SD), Shahram Behrouz (S),
Pernilla Persson(C), Gunilla Ekelöf (L), Jan–Olof Petersson (L) och
Maiellen Stensmark (MP).
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/753 1.4.1

§ 231
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunfullmäktige har 16 juni 2015 och 17 juni 2015 fastställt
effektiviseringskrav om 33 mnkr 2016 och 46 mnkr för respektive 2017
och 2018.
Kommunstyrelsen har den 2 juni 2015 uppdragit åt kommundirektören, att
under förutsättning av ovannämnda beslut i kommunfullmäktige, föreslå
kostnadsminskade/-effektiviserande åtgärder i enlighet med budget 2016
och ekonomiska planen för åren 2017 och 2018.
Enligt planen ska kommunens driftkostnader redan 31 december 2017
totalt ha sänkts med 46,0 mnkr för att klara de resultatnivåer som den
ekonomiska planen anger. Beslut som innebär ökade kostnader utöver
fastställd ekonomisk ram medför behov av att vidta kostnadssänkande
åtgärder utöver de ovan nämnda.
För att få effekt redan år 2016 krävs att åtgärder sätts in så tidigt som
möjligt.
De nödvändiga åtgärderna för att sänka kostnaderna kan åstadkommas på
olika sätt och som en kombination av olika åtgärder. Kostnadssänkningen
kommer därför att bli en blandning av generella åtgärder och specifika
åtgärder.
I detta skede föreslås ett antal åtgärder och förslag till uppdrag att
genomföra åtgärder och förändringar som syftar till att sänka kommunens
driftkostnader. Vissa av åtgärderna får direkt effekt medan andra kräver
ytterligare tid för genomförande.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 231 (forts).
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter


Förslagen ska vara precisa vad avser effekten på den direkta
servicen till medborgare/brukare. Målet är att inte försämra
servicenivån totalt sett.



Åtgärderna ska vara utformade så att förvaltningarna inte kan
kompensera sig på ett sätt som innebär överlastning av kostnader
internt, minskar kommunala värden eller på annat sätt inge ger
avsedd effekt.



Resultat av åtgärderna ska följas upp och återredovisas till
kommunstyrelsen med viss kontinuitet.



Åtgärderna kombineras med strikt resultatansvar enligt gällande
förutsättningar i styrdokumentet.



Intäktshöjande åtgärder ska inte påverka kravet och nivån att sänka
kostnaderna.

Det kommer att bli aktuellt att återkomma med ytterligare förslag under
planperioden för att nå målet om kostnadssänkningar.
Generella åtgärder
För år 2015 gavs priskompensation i budgeten till nämnderna, som vi nu
konstaterar att den var alltför hög i förhållande till verkligheten. Genom att
justera priskompensation för 2016 till 0 %, frigörs 12,4 mnkr som kan
räknas av det krav på effektivisering som beslutats. Effekten av detta blir
långsiktigt. För att undvika att det blir en suboptimering i organisationen
och besparingar förs över till annan part istället för att effektiviseringen
inträffar där den är avsedd att genomföras, krävs följande förutsättningar
som en teknisk justering:


Generell priskompensation för nämnder och styrelser 0 %



Interna hyror/tjänster höjs för år 2016 med 0 %



Underhållsbudget för verksamheter under drift- och servicenämnden
får inte minskas, d.v.s. minst samma nivå 2016 som 2015.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 231 (forts).
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter
En eventuell höjning av hyra från extern leverantör/fastighetsägare ska inte
belasta drift- och servicenämnden, utan effekten av sådan kan tas ut av
berörd facknämnd.
Inför budget för år 2017 och år 2018 ska ställning tas till kompensation för
prishöjningar i samband med budgetarbetet.
Intern prissättning/debiteringsmodell för tjänster som kost, IT m.m. ses
över och omarbetas. Anslagsfinansiering är ett alternativ som kan
övervägas.
Specifika åtgärder/ramjusteringar
Förvaltningschefer och verkställande direktörer i kommunala bolag har
inventerat och tagit fram ett antal förslag till åtgärder. Dessa åtgärder
kräver i flera fall ytterligare utredning för att kunna genomföras under
planperioden.
Förslaget är att kommundirektören får i uppdrag att utreda och ta fram
konkreta förslag innefattande de kostnadssänkande åtgärdernas utformning, nivå och genomförande samt uppföljningsmodell. Långsiktig
effekt är viktig och nivån på åtgärder ska minst vara den beslutade nivån
på kostnadsreducering enligt den ekonomiska planen.
Berörd nämnd och styrelses ekonomiska ram justeras när slutligt beslut
om åtgärd tagits.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 369, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att priskompensation för kommunens nämnder och styrelser för år 2016
uppgår till 0 %, och hantering av interna transanktioner är att betrakta som
teknisk justering,
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 231 (forts).
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter
2. att besluta om specifika åtgärder som efter beslut innebär ramjustering
som fördelas ut enligt åtgärdens effekter enligt ovan,
3. att godkänna avrapportering av ovanstående beskrivna uppdrag och
uppdra åt kommundirektören att fortsätta utreda och under hand återkomma med förslag till åtgärder inom områden enligt bilaga och under
planperioden vid behov initiera ytterligare åtgärder,
4. att genomförda justeringar räknas av det krav på
kostnadsreduceringar/-effektiviseringar som finns i budget 2016 och i plan
för åren 2017 och 2018, samt
5. att lägga till medborgarservice samt samordnande transporter som två
förbättringsområden där det finns möjlighet att effektivisera kommunens
verksamheter.
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) att höjningar av parkeringsavgifter samt att utreda
kommunens ägarskap i KBP stryks från listan gällande åtgärder att utreda.
Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag, samt bifall till Camilla Brunsbergs
ändringsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yrkar avslag på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att priskompensation för kommunens nämnder och styrelser för år 2016
uppgår till 0 %, och hantering av interna transanktioner är att betrakta som
teknisk justering,
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 231 (forts).
Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlande verksamheter
2. att besluta om specifika åtgärder som efter beslut innebär ramjustering
som fördelas ut enligt åtgärdens effekter enligt ovan,
3. att godkänna avrapportering av ovanstående beskrivna uppdrag och
uppdra åt kommundirektören att fortsätta utreda och under hand återkomma med förslag till åtgärder inom områden enligt bilaga och under
planperioden vid behov initiera ytterligare åtgärder,
4. att genomförda justeringar räknas av det krav på
kostnadsreduceringar/-effektiviseringar som finns i budget 2016 och i plan
för åren 2017 och 2018, samt
5. att lägga till medborgarservice samt samordnande transporter som två
förbättringsområden där det finns möjlighet att effektivisera kommunens
verksamheter.
6. att höjningar av parkeringsavgifter samt att utreda kommunens
ägarskap i KBP stryks från listan gällande åtgärder att utreda.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Blekinge Idrottsförbund
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/762 3.8.1

§ 232
Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening
Under våren 2013 beslutade Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge,
Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge och Blekinge Idrottsförbund
att bilda en ideell förening för att gemensamt driva Blekinge Health Arenas
verksamhet. Beslut togs av Karlskrona kommuns kommunfullmäktige den
14 februari 2013, § 27.
Under 2014 meddelade emellertid Blekinge Tekniska Högskola sitt utträde
ur föreningen som part och finansiär. Blekinge Health Arena ideell förening
har sedan dess bildande haft till övergripande uppgift att skapa en
långsiktig infrastruktur som stödjer, stimulerar och utvecklar ett
kunskapscentrum för idrotten, företagande, kompetensutveckling samt
innovation och forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa allt i syfte att
bidra till folkhälsoarbetet och fler långtidsfriska människor. I detta har ingått
att verka för utvecklingen av den fysiska miljön Testlabbet Blekinge Health
Arena på Rosenholm i Karlskrona och svara för driften av densamma.
Driften har under åren skötts av Blekinge Idrottsförbund som genom
driftsavtal med Blekinge Health Arena ideell förening har haft ansvar för
den dagliga driften på Testlabbet Blekinge Health Arena.
Ekonomi och verksamhet
Under år 2014 avslutades projektet Blekinge Health Arena 2.0. Syftet med
projektet var att öka tillväxten i Blekinge genom att skapa en innovationsmiljö för entreprenörer, forskare och företag för att få fram nya innovativa
tjänster och produkter inom idrott och hälsoturismbranschen samt en
plattform för att skapa idrott- och hälsoturismpaket, som skulle locka hit
besökare från Sverige, Norden och södra Östersjöområdet. Detta projekt
finansierades av föreningen med totalt 700 tkr (450 tkr år 2013 och med
250 tkr år 2014).
Under 2014 begärde, som ovan nämnts, Blekinge Tekniska Högskola
utträde ur den ideella föreningen, vilket har medfört ett bortfall på 300 tkr
för föreningen.
forts.
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§ 232 (forts).
Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening
De ekonomiska förutsättningarna förändrades således kraftigt i och med
ovanstående. Dessutom hade verksamheten ännu inte fått den omfattning
och volym, som krävs för att ha en ekonomi i balans i föreningens
verksamhet.
Vad händer framöver?
Som ett led i att utveckla Blekinge Health Arena tillsattes under 2015
arbetsgrupper för tre identifierade fokusområden: Testlabb, Folkhälsa samt
Innovation, forskning och företagsutveckling med uppgift att ta fram
konkreta, uppföljningsbara och långsiktigt hållbara mål i en
verksamhetsplan för Blekinge Health Arena för åren 2016-2018. Avsikten
är att Blekinge Idrottsförbund tar ansvar för den framtida verksamheten där
Karlskrona kommun tar en aktiv del under tre år.
Efter två år är avsikten att utvärdering ska ske av verksamheten för att
säkerställa genomförandet av verksamhetsplanen och för att utvärdera om
och hur verksamheten ska drivas vidare, både sett till verksamhetens mål
och finansiering.
Kommunstyrelsen har beslutat den 6 oktober 2015, § 299, att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med utvecklingsplanen för Blekinge Health Arena och Testlabbet där mål, ekonomi,
styrning och utvärderingskrav för verksamheten ska ingå. I samband med
detta ärende kommer Karlskrona kommuns insatser i verksamheten att
beskrivas.
Upplösning av föreningen
Då ideella föreningens verksamhet så gott som endast har varit
verksamhet kopplad till Testlabbet Blekinge Health Arena, då ekonomin
inte har tillåtit mer ser vi från stiftarna att Blekinge Health Arena ideell
förening som organisation inte behövs och kan därmed upplösas.
Idéerna och visionerna bakom Blekinge Health Arena ideell förening
kommer dock att leva vidare där Blekinge Idrottsförbund tar ett helhetsansvar för driften och verksamheten på Testlabbet Blekinge Health Arena.
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§ 232 (forts).
Avveckling av Blekinge Health Arena Ideell förening
Stadgarna för Blekinge Health Arena ideell förening anger reglerna för
föreningens upplösning. Beslut om upplösning av föreningen kan då fattas
vid ordinarie årsmöte år 2016.
Med hänvisning till ovanstående vill styrelsen för Blekinge Health Arena
ideell förening föreslå respektive huvudman att fatta beslut om att den
ideella föreningen ska upplösas vid det ordinarie årsmötet år 2016 samt att
verksamheten från och med den 1 januari 2016 överförs till Blekinge
Idrottsförbund som därmed tar ett helhetsansvar för verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 370, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att som en av stiftarna till Blekinge Health Arena besluta om upplösning
av föreningen, samt
2. att verksamheten från och med januari 2016 överförs till Blekinge
Idrottsförbund.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

37

Sammanträdesdatum

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

KS 2015/2129 4.5.2

§ 233
Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny
kompletterande fullmåttshall i Vedeby
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2015 var ärendena om
projekterings- och investeringstillstånd kring B-hall Vedebyskolan uppe för
behandling i § 134 och § 135. Ärendena återremitterades för vidare
beredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterades storleken på den nya
hallen. Det förslag som fick gehör var ett presenterat förslag om en fullmåttshall enligt tidigare skiss från fastighetsavdelningen inom drift- och
serviceförvaltningen.
Beskrivning enligt tidigare skiss
”Idrottshall med skiljevägg så att den kan delas i två hallar, två
omklädningsrum med städrum och teknikrum. Hallyta är 1060 kvm och
omklädningsrum och förråd, städ, skiljeväggsgarage är 282 kvm och den
totala byggnadens yta är 1342 kvm. Investeringskostnaden är denna hall
bedömdes vid slutet av 2014 till 20,1 mkr. Hallen utförs med betongplatta
på mark och en isolerad stålstomme som överbyggnad”.
En fullskalehall bedöms i nuläget enligt ovan till cirka 22 mnkr (uppräknat
till 2016 års nivå). I budgeten för 2015 och 2016 finns avsatt medel för den
mindre utbyggnaden enligt kunskapsnämndens behov som var aktuellt vid
budgettillfället om 6,8 mnkr. Utöver detta finns reserverade medel om
2 mnkr från tidigare delar i LKC-projektet. Totalt finns en investeringsram
om 8,8 mnkr tillgänglig. Genom att ianspråktaga kommunstyrelsens
återstående reserv för 2015, 5 mnkr och större del av 2016 års reserv
(8,2 mnkr) uppnås en finansiering inom kommunfullmäktiges beslutade
investeringsram för 2016.
De kommande årliga driftskostnader, exklusive kapitalkostnader, som
kommer att uppkomma får hanteras av kommande budgetberedning för
2017.
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§ 233 (forts).
Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny
kompletterande fullmåttshall i Vedeby
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 371 för egen del beslutat
att kultur- och fritidsförvaltningen återkommer till drifts- och
serviceförvaltningens fastighetsavdelning med funktionsbeskrivning av
hallen efter kontakt med berörda föreningar som är aktuella med nyttjande
i nuvarande där därmed kommande hall.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 371, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna en investeringsutgift för kunskapsnämnden om maximalt
22 mnkr för nybyggnation av fullmåttshall i Vedeby och bevilja omedelbart
projekterings- och investeringstillstånd,
2. att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av tidigare
avsatta medel för detta ändamål (8,8 mnkr), ianspråktagande av
kommunstyrelsens investeringsreserver för 2015 (5 mnkr) och 2016 (8,2
mnkr), samt
3. att finansiering av kunskapsnämndens tillkommande driftkostnader
hänskjuts till budgetberedningen budget 2017 och plan 2018-2019.
Camilla Brunsberg (M), Christopher Larsson (SD), Billy Åkerström (KD),
Börje Dovstad (L), Emma Swahn Nilsson (M), Jonas Sandström (S),
Jan-Olof Petersson (L), Pernilla Persson (C) och Patrik Hansson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (S) och yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Akten

KS 2015/488 1.9.1

§ 234
Avsiktsförklaring regionkommunbildning
Landstingsstyrelsen i Landstinget Blekinge har remitterat frågan om
ställningstagande till bildande av regionkommun i Blekinge län.
Politiska ledningarna på länsnivå har diskuterat frågan med landstingsledningen och man konstaterat att förutsättningar finns att starta en
process som syftar till att bilda en regionkommun i Blekinge län 2019.
Regionkommunens uppgifter ska bl.a. vara dels nuvarande
landstingsuppgifter, Region Blekinges nuvarande uppgifter samt ytterligare
statliga uppdrag. Detta innebär att regionkommunen får en större roll än
nuvarande regionförbund och landstinget.
Det övergripande syftet är att stärka och utveckla Blekinge län.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 373, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ställa sig positiv till att starta processen för att bilda en regionkommun i
Blekinge län.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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Akten

KS 2015/1488 1.9.1

§ 235
Ändrad organisatorisk tillhörighet för kansliavdelningen
Kansliavdelningen överflyttades 1 januari 2015 till drift- och
serviceförvaltningen i samband med en större förändring av kommunens
nämndorganisation.
Kansliavdelningen hanterar för kommunen centrala och strategiskt viktiga
frågor som den gemensamma ärendehanteringen från nämnder och
styrelser till kommunfullmäktige, kommunens centrala arkiv,
valadministration m.m. Flera av kansliavdelningens uppgifter svarar
kommunstyrelsen för enligt gällande reglemente. Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning och har därför att hantera
flera av de frågor kansliavdelningen utför. Vidare ha kansliavdelningen
sekreterarskap för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Med hänsyn till ovan och det faktum att kansliavdelningen har en
övergripande samordningsfunktion i kommunens ärendeflöde och i
relationen mellan förvaltning, medborgare och förtroendevalda i dessa
frågor.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 374, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att från och med 1 januari 2016 flytta kansliavdelningen från drift- och
serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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Drift- och servicenämnden
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KS 2015/1575 1.3.1

§ 236
Fastställelse av reglementen för drift- och servicenämnden samt
kommunstyrelsen med anledning av ändrad organisatorisk
tillhörighet för kansliavdelningen
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att från och med
1 januari 2016 flytta kansliavdelningen från drift- och serviceförvaltningen
till kommunledningsförvaltningen. Med anledning av denna organisationsförändring behöver de reglementen som fastställdes av kommunfullmäktige den 11 december 2014 genom § 238 för drift- och servicenämnden samt kommunstyrelsen ändras.
Föreslagen ändring innebär att följande punkter stryks i drift- och servicenämndens reglemente:


Kommunens nämndsekretariat, registratur och kansli.
Kommunstyrelsen svarar för frågor kring kommunövergripande
ärendehantering.



Kommunarkiv. Kommunstyrelsen svarar som arkivmyndighet för
arkivets tillsynsfunktion och kommunövergripande arkivfrågor.

Förslaget innebär att följande punkter införs i kommunstyrelsens
reglemente under ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och
samordna bland annat”:


Kommunarkiv.



Kommunens nämndsekretariat, registratur och kansli.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 375, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementen för drift- och servicenämnden samt kommunstyrelsen att gälla från och med den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015/1573 1.3.1

§ 237
Fastställelse av reglemente för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden med anledning av direktiv om att integrationsansvaret ska
flyttas från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut den 17 juni 2015, § 125, fastställt en rad direktiv. I direktiv 74 anges att integrationsansvaret ska flyttas
till arbetsmarknadsnämnden.
Med anledning av detta måste den skrivelse i socialnämndens reglemente
som rör integrationsansvaret flyttas till arbetsmarknadsnämndens
reglemente.
Följande mening under § 1 Verksamhetsområde i socialnämndens
reglemente flyttas därför till § 1 Verksamhetsområde i arbetsmarknadsnämndens reglemente:


”ansvara för organisering och samordning av kommunala uppgifter
beträffande nyanlända invandrare samt fördela erhållna statliga
ersättningar”.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 376, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa reglementen för socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2016.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015/1481 1.3.2

§ 238
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona
kommuns POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande)
Socialnämnden beslutade den 15 juni 2015, § 113, om ett förslag till
organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona kommuns POSOM.
Förslaget innebär att en styrgrupp för POSOM-samordning skapas och
beskriver hur det operativa arbetet ska organiseras.
Styrgruppen ges i uppdrag att till kommundirektören innan årets slut ha
presenterat nya rutiner för kommunens POSOM-arbete, där uppmärksamhet, utöver ovan nämnda faktorer, särskilt ska fästas vid:


samordning av utbildnings-, övnings- och uppföljningsinsatser,



hantering av de personella resurserna, även vid sjukdom eller resa
för de som ska delta i det operativa POSOM-arbetet, samt



samarbete med externa aktörer

Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget i huvudsak är bra, men
att det bör klargöras ytterligare hur POSOM-arbetet ska bedrivas vid större
händelser.
De lednings- och stödresurser som vid större händelser aktiveras enligt
planerna är till delar samma som vid POSOM-arbete. Som exempel kan
kommunikationsavdelningen nämnas, som finns som resurs i samtliga
planer.
Styrgruppen bör därför ges i uppdrag att anpassa förslaget till kommunens
ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser och till kommunens
kriskommunikationsplan.
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§ 238 (forts).
Förslag till organisering och ansvarsfördelning av Karlskrona
kommuns POSOM (Psykiskt- och socialt omhändertagande)
Kommunledningsförvaltningen vill också förtydliga att när det i förslaget
står ”utbildningsförvaltningen” avses kunskapsförvaltningen och när det i
förslaget står ”utbildningschef” avses chefen för kunskapsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 377, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att komplettera uppdraget till styrgruppen för POSOM så att rutinerna
för POSOM är anpassade till kommunens ledningsplan vid kriser och
extraordinära händelser samt kommunens kriskommunikationsplan, samt
2. att i övrigt ställa sig bakom socialnämndens beslut.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_________
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KS 2015/396 1.9.1

§ 239
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Sammanträdet ajourneras 5 minuter.
Den 2 juni 2015 godkände kommunstyrelsen utredningen om kvarteret
Bonde som visar att det är möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga
lokaler för stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum (världsarv och
turistbyrå) i kvarteret. Kommunstyrelsen beslutade också att sända
utredningen på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag.
Utredningens förslag:


att kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där
placeringen av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett
kulturkvarter i kvarteret Bonde,



att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska
gården



att kommunen går vidare med en fördjupad utredning om innehåll
och funktioner



att kommunen utlyser en arkitekttävling



att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet



att en styrgrupp utses för projektet

Då Karlskrona kommun inte har för avsikt att förvärva Nordenskiöldska
gården av Svenska kyrkan berörs den frågan inte vidare i ärendet.
Sammanfattning av remissvaren
Åtta av kommunens tio nämnder har svarat på remissen, meden de
kommunala bolagen har avstått från att svara.
Samtliga nämnder ställer sig positiva till förslaget att utveckla kvarteret
Bonde till ett kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och
besökscentrum för världsarv och turistbyrå.
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§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Det skulle öka attraktiviteten för stadskärnan och Stortorget. På sikt skulle
också kvarteret kunna bindas samman med konserthusteatern.
Barn- och ungdomsperspektivet är viktigt i en fördjupad utredning, men
kulturhuset ska också bli en mångkulturell mötesplats för alla åldrar. Där
ska finnas gott om ytor för olika typer av skapande verksamhet.
Tillgängligheten är viktig för att kulturhuset ska bli en mötesplats för alla.
Gäller också om kvarteret Bonde i framtiden binds samman med konserthusteatern.
Kulturskolans behov av större och mer ändamålsenliga lokaler bör finnas
med i en fördjupad utredning.
Slutsatser
Remissvaren visar att det finns ett uttalat stöd från kommunens nämnder
för att gå vidare med förslaget om ett kulturhus/kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum i kvarteret Bonde. Innan en fördjupad utredning kan påbörjas krävs dock att kommunfullmäktige
upphäver sitt inriktningsbeslut från 2009 om lokalisering av ett nytt stadsbibliotek till Kungsplan (2009-02-26 § 28).
Den fördjupade utredningen bör förutom kvarteret Bonde också omfatta
kulturskolans behov av större lokaler och en framtida om- och tillbyggnad
av konserthusteatern. Det innebär att tidplanen måste anpassas efter de
nya förutsättningarna.
När beslut om en fördjupad utredning tagits bör en politisk styrgrupp och
en projektledare utses. Innehåll, funktion och flexibilitet är viktiga delar i
utredningen som också måste ta höjd för vad morgondagens bibliotek/
kulturhus kan komma att kräva. Det är därför viktigt att det finns
representanter för de olika verksamheterna i en projektgrupp.
Extern kompetens inom det aktuella området kan också komma att
behövas.
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§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Då intresset för kulturhus/kulturkvarter är stort och berör många grupper är
det viktigt med bred dialog och stor öppenhet genom hela projektet. En
referensgrupp med externa intressenter kan tillföra viktig kunskap och
fungera som värdefullt bollplank.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 29 oktober 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 378, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tidigare inriktningsbeslut om att lokalisera ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan upphävs,
2. att kulturhuset med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum
förläggs till kvarteret Bonde,
3. att referensgruppen består av framtidens nyttjare av ett kulturhus i form
av olika aktörer och ideell sektor,
4. att anslå 0,5 mnkr till en fördjupad utredning ur kommunstyrelsens
reserv för år 2016,
5. att tillsätta en parlamentarisk styrgrupp för projektet,
6. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en projektledare för det
fortsatta arbetet, samt
7. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en referensgrupp för
projektet.
Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
utredningen ska omfatta Carlskrona läsesällskapets biblioteks långsiktiga
placering.
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Sign

Sign

Sign

Blad

48

Sammanträdesdatum

Blad

10 december 2015

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Jan Lennartsson (M), Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet återremitteras.
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Jonas Sandström (S) yttrar sig.
Yvonne Sandberg Fries (MP) yrkar avslag på attsats 1 och 2, samt bifall på
kommunstyrelsens övriga attsatser.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt bifall till
Börje Dovstads tilläggsyrkande.
Ulf Hansson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
få ha ett särskilt yttrande till protokollet.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att utredningens
ska kunna presenteras i sin helhet för kommunstyrelsen och för att de olika
partigrupperna sedan ska kunna ta ställning till ett kommunfullmäktige
beslut som beskriver innehåll, placering och investeringskalkyl, samt yrkar
att kommunstyrelsen hantera attsats 3-7.
Jan-Åke Nordin (M), Carl-Göran Svensson (M), Peter Glimvall (M) och Billy
Åkerström (KD) yrkar bifall till Camilla Brunsbergs återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda att ärendet ska
avgöras i dag röstar nej och den som vill biträda Camilla Brunsbergs
återremissyrkande röstar ja.
forts.
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Sign
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§ 239 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Fullmäktige beslutar med 25 ja-röster och 46 nej-röster och 4 frånvarande
att ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss). Voteringsprotokoll 2.
Därefter beslutar kommunfullmäktige att Ulf Hanssons (V) särskilda
yttrande får biläggas protokollet. Bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.
_________
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Akten

KS 2015/2131 2.2.2

§ 240
Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till
förtroendevalda i Karlskrona kommun
I samband med budgetuppföljning för 2015 har konstaterats en negativ
avvikelse mot budget gällande ersättningar till kommunens
förtroendevalda. Arvodesberedningen har därför fått ett uppdrag att till
kommunstyrelsen föreslå förändringar i nu gällande bestämmelser.
Arvodesberedningen har efter analys av nuvarande regler kommit fram till
att regelverket i stort fungerar bra beträffande sammanträdes- och
årsarvoden i förhållande till uppdragens innehåll. Här föreslås inga
ändringar. Bestämmelserna innehåller också ett s.k. grundarvode som varit
avsatt att ersätta förberedelsearbete inför sammanträden samt justering av
protokoll. Den årliga kostnaden för grundarvoden till ledamöter och
ersättare i styrelser och nämnder samt kommunfullmäktige beräknas
uppgå till 4,0 miljoner 2015 och motsvarar i stort den negativa
budgetavvikelse som uppstått. Arvodesberedningen föreslår därför att
ersättningsreglerna förändras genom att grundarvodet tas bort ur
bestämmelserna från och med 1 januari 2016.
I enlighet med bestämmelserna kommer det s.k. basarvodet att räknas upp
efter den uppräkning som beslutats för riksdagsledamöter. Denna
uppräkning kommer att uppgå till 2,3 % för 2016 för övriga ersättningar.
Ersättningar till kommunens förtroendevalda i Karlskrona Baltic Port
Vid beslut om nu gällande ersättningsregler förutsattes att bolaget skulle
betala ersättningar till kommunens förtroendevalda. Kommunen har fått
besked om att detta inte kommer att ske utan måste själv stå för denna
kostnad. Arvodesberedningen har därför värderas dessa uppdrag och
föreslår att årsarvode till ordförande jämställs med ordförandeuppdraget i
AB Karlskrona Moderbolag, vilket innebär 5 % av basarvodets årsbelopp
(36 600 kronor i 2015 års nivå). En ledamot och en suppleant samt två
representanter vid ägarsamråd föreslås erhålla sammanträdesarvode.
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§ 240 (forts).
Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till
förtroendevalda i Karlskrona kommun
Ersättningarna skall utbetalas retroaktivt för den tid uppdragen innehafts.
Dessa ersättningar utbetalas inte om uppdraget innehas av kommunalråd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 379, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att grundarvodet tas bort ur reglerna om ersättningar till kommunens
förtroendevalda från och med 1 januari 2016,
2. att ersättningarna till förtroendevalda i bolaget Karlskrona Baltic Port
tillförs reglerna om ersättningar till kommunens förtroendevalda med 5 %
av basarvodets årsbelopp för ordförande i årsarvode samt
sammanträdesarvoden för övriga uppdrag, samt
3. att dessa ersättningar utbetalas retroaktivt från 1 januari 2015 för
uppdrag inom Karlskrona Baltic Port.
Sofia Bothorp (MP), Christopher Larsson (SD) och Patrik Hansson (S)
yttrar sig.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
________
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§ 241
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019
Karlskrona kommun har från Region Blekinge erhållit förslag till
”Trafikförsörjningsprogramför Blekinge 2016 – 2019” för synpunkter.
Region Blekinge ör regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge. Förslaget
innehåller ett trafikförsörjningsprogram för perioden 2016 – 2019 med mål
och vision över en längre period. Trafikförsörjningsprogrammet är det
styrdokument som anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi och
båttrafik ska utvecklas. Riktlinjerna i programmet anger ramar för vilka
prioriteringar som ska göras inom olika områden. Det lämnar samtidigt
möjligheter öppna för att verksamhetsområde Trafik/Blekingetrafiken och
trafikföretagen inom ramarna ska kunna använda sin kreativitet och
därmed utveckla trafikens attraktivitet och effektivitet.
Förslagen i trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på länets och
kommunernas beslutade strategiska dokument med Blekingestrategin i
centrum.
Remissperioden sträcker sig till den 15 december 2015 och därefter
fastställer regionstyrelsen programmet.
Förslaget till trafikförsörjningsprogram har varit översänt till samtliga
kommunala förvaltningar och bolag med möjlighet att inkomma med
synpunkter. Synpunkter har inkommit från kunskapsförvaltningen och
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge 2016 – 2019 innehåller politiska
mål och riktlinjer för planeringen av kollektivtrafiken i Blekinge.
Programmet beslutas av regionstyrelsen i Region Blekinge som är regional
kollektivtrafikmyndighet.
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§ 241 (forts).
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till
trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 24 oktober 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 380, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge Region Blekinge till känna vad kommunledningsförvaltningen anfört
gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019.
Yrkande
Desiree Hoberg (V) yrkar att under perioden ta fram kostnader (inklusive
uteblivna utgifter) för en avgiftsfri kollektivtrafik och att de olika trafikförslagen redovisas var för sig.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt avslag på
Desiree Hobergs tilläggsyrkande.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Lotta Antman (SD) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Desiree Hobergs tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Desiree Hobergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå den samma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 3 ja-röster och 64 nej-röster och 8 frånvarande
att avslå Desiree Hobergs tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 3.
forts.
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§ 241 (forts).
Förslag till yttrande över Region Blekinges förslag till
trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019
Reservationer
Åsa Gyberg Karlsson (V), Ulf Hansson (V) och Desiree Hoberg (V)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktige beslutar
att ge Region Blekinge till känna vad kommunledningsförvaltningen anfört
gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019.
_________
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KS 2015/753 1.4.1

§ 242
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Uppföljning per den 31 oktober bygger, avseende redovisningen av de
olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder
och förvaltningar.
Jämfört med delårsrapport per sista augusti har följande beaktats:


Nämndernas senast uppföljning,



reviderad skatteunderlagsprognos,



beslut som berör ekonomin som är tagna i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige,



ärenden som är under hantering till kommunfullmäktige

Den 12 november beslutade riksdagen om extra ändringsbudget som
beräknas kunna tillföra Karlskrona kommun cirka 65 mnkr. Dessa utgör
kompensation för de ökade kostnaderna avseende 2015 och 2016 som en
följd av bland annat flyktingströmmarna. I uppföljningen beräknas medlen
inte få någon resultatpåverkan utan ger effekt på högre omsättning, i och
med att medlen också avser 2016.
Uppdrag
När kommunfullmäktige behandlade delårsrapporten per 31 augusti gavs
kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen i uppdrag att analysera de
kort- och långsiktiga effekter av de befarade underskotten hos funktionsstödsnämnden och kunskapsnämnden. Kommunledningsförvaltningen har
träffat förvaltningsledningarna för dessa nämnder.
Funktionsstödsnämnden har arbetat med åtgärder för att få en ekonomi i
balans 2015 och arbetet börjar ge effekt. Det förväntade underskottet har
minskat från -4,8 till -3,0 mnkr i oktoberuppföljningen.
forts.
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§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
För 2016 är det dock troligt att nämnden med del medel som är beslutade
för 2016, med en förväntad volymtillväxt, kan antas få bekymmer för att
kunna ha en ekonomi i balans.
Kunskapsnämndens minusprognos för 2015 beror till största delen på att
fler elever kommit från andra länder än vad som fanns vid upprättandet av
budgeten för året. Härigenom har nämnden haft ökade utbildningskostnader avseende studiehandledning och modersmålsstöd. För 2015 har
nämnden och förvaltningsledningen beslutat om ett antal olika åtgärder för
att hålla kostnaderna på så låg nivå som möjligt. Rapporten pekar
fortfarande på en prognos -9 mnkr. För 2016 kommer verksamheten
fortsatt att påverkas av flyktingströmmarna.
Vidare beslutade kommunfullmäktige särskilt om att nästa delårsrapport,
ska kompletteras med konkreta planer för att kommunen ska nå mål att
minska klimatpåverkan. Detta uppdrag återredovisas under 2016.
Övriga nämnder
Därutöver har arbetsmarknadsnämnden minskat sitt förväntade underskott
till -0,8 mnkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden +-0, samt äldrenämnden förbättrat sin prognos från +5 till +10 mnkr.
Slutsats
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen för kommunens
resultat att uppnås under innevarande år. Prognosen baserad på verksamhetsuppföljningen till och med oktober uppfyller därmed de krav som ställs
för att kommunen ska ha en ekonomi i balans.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att tidigare beslut där
arbetsmarknadsnämnd och socialnämnd ges tillåtelse att bedriva sina
verksamheter med negativa avvikelser mot budget kvarstår oförändrat.
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§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att funktionsstödsnämnden bör fortsätta sitt åtgärdsarbete för att få en långsiktighet i arbetet.
Kunskapsnämnden beslutade vid sin behandling av delårsrapport augusti
2015 den 24 september, § 102, att hemställa hos kommunstyrelsen om
kostnadstäckning med 9 mnkr för ökade utbildningskostnader avseende
studiehandledning, modersmålsstöd och elevhälsa samt större elevvolymer inom grundskolan.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att minusprognosen som
avser flyktingströmmarna är svår, i sin helhet, att hantera inom befintlig
ram. Men det är av största vikt att verksamheten fortsätter med arbetet för
att ha en ekonomi i balans i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 382, för egen del beslutat
1. att godkänna kommunledningsförvaltningens avrapportering av
uppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med behandling av
delårsrapport augusti 2015 beträffande funktionsstöds- och
kunskapsnämnden,
2. att kunskapsnämndens hemställan, § 102, härmed anses besvarat,
samt
3. att godkänna uppföljningsrapporten och överlämna den till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 382, föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål
och medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar
för verksamhetens mål,
forts.
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§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar
ett negativt utfall för helår 2015, att fortsatt vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
3. att tidigare beslut om medgivande av underskott för arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ska fortsätta att gälla,
4. att godkänna kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag som gavs
av kommunfullmäktige i samband med behandling av delårsrapport augusti
2015 beträffande funktionsstöds- och kunskapsnämnden, samt
5. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2015.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
från det extra stödet för mottagande av människor på flykt tillskjuta
kunskapsnämnden 4 mkr för 2015.
Camilla Brunsberg (M) yrkar att kunskapsnämnden ska medges att göra
underskott motsvarande dagens prognostiserade underskott, samt yrkar
bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
bifall till Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande.
Chatarina Holmberg (S) yttrar sig.
Billy Åkerström (KD) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Hanssons förslag.
forts.
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§ 242 (forts).
Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Därefter ställer ordförande proposition på Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Camilla
Brunsbergs förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Camilla
Brunsbergs tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå den samma
röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 30 ja-röster och 33 nej-röster, 2 avstår och 8 10
frånvarande att avslå Camilla Brunsberg tilläggsyrkande.
Voteringsprotokoll 4.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att påtala för samtliga nämnder och styrelser att vid konflikt mellan mål
och medel gäller medel. Nämnder och styrelser ska därmed anpassa sin
verksamhet till de tillgängliga medel de har alternativt föreslå förändringar
för verksamhetens mål,
2. att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser som prognostiserar
ett negativt utfall för helår 2015, att fortsatt vidta åtgärder för att uppnå en
ekonomi i balans,
3. att tidigare beslut om medgivande av underskott för arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ska fortsätta att gälla,
4. att godkänna kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag som gavs
av kommunfullmäktige i samband med behandling av delårsrapport augusti
2015 beträffande funktionsstöds- och kunskapsnämnden, samt
5. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 oktober 2015.
6. att från det extra stödet för mottagande av människor på flykt tillskjuta
kunskapsnämnden 4 mkr för 2015.
________
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KS 2015/1196 1.2.6

§ 243
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april
2015, § 63, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att anordna utbildning för
skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, HLR och lära
sig att göra AKUT-testet.
Kunskapsnämndens AU har vid sammanträde den 15 oktober 2015 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i grundskolans ämne
Idrott och Hälsa ingår både L-ABC och HLR som centralt innehåll i
kursplanen för årskurserna 7-9 under rubriken Hälsa och livsstil, samt även
i kunskapskraven i åk 9. Därmed är alla elever i årskurserna 7-9
garanterade att få denna utbildning och kunskap.
Som legitimerad idrottslärare har man behörighet att genomföra HLRutbildning med eleverna. Skolornas skolsköterskor finns även att tillgå som
stöd för utbildningen av eleverna. Det finns ett väl etablerat samarbete
mellan skolsköterskorna där de lånar HLR-dockor mellan skolorna för att
undervisningen med eleverna ska gå så smidigt som möjligt.
AKUT-testet däremot, ingår inte i kursplanen Idrott och Hälsa. Eftersom det
centrala innehållet i kursplanen är anpassat till timplanen för ämnet, skulle
en komplettering med AKUT-testet kunna innebära att eleverna får mindre
av någon annan del av det centrala innehållet. Ett alternativ skulle kunna
vara att AKUT-testsutbildningen endast ges till de elever som valt ämnet
Idrott och Hälsa inom Elevens val.
Rektor är enligt skollagens 2 kap, 10 §, den som fattar beslut om enhetens
inre organisation och inriktning. Lösningsförslagen ovan måste därför vara
frivilliga för rektor att införa. Kommunstyrelsen kan därför inte fatta beslut
enligt Sverigedemokraternas förslag.
forts.
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§ 243 (forts).
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 383, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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§ 244
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD). Förslaget är att
tillföra socialförvaltningen de resurser som behövs för införskaffande av
nödvändiga tekniska hjälpmedel. Motionärerna anför att det inom
socialförvaltningen råder brist på tekniska hjälpmedel, som hade kunnat
underlätta och effektivisera personalens arbete, främst kring
dokumentation och planering. Som exempel lyfts fram att med läsplattor
och smarta telefoner skulle vissa dokumentationsmoment, framförallt vid
resor kunna göras på plats eller i bil i direkt anslutning till klientbesök, så
att dokumentationen sker direkt, och restiden kan användas effektivare.
Även möjligheten till att läsa och skriva e-post utan att behöva vara på
kontoret skulle underlätta och effektivisera arbetet.
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 2015, § 165, lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Socialförvaltningens bedömning är att motionärernas ambition är
synnerligen lovvärd. Användande av andra tekniska lösningar än de som
finns tillgängliga idag skulle sannolikt kunna öka effektiviteten i
handläggningen i flera avseenden, särskilt vid hembesök och längre resor.
Samtidigt förutsätter detta att förvaltningen har tillgång till system som
stöder denna typ av lösningar. Just nu görs en planering för hur
upphandling av nytt verksamhetssystem ska genomföras, och att
verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar med bibe-hållen säkerhet är
en förutsättning för att den förbättring som motionärerna beskriver ska
kunna äga rum. I nuvarande avtal med leverantör av verksam-hetssystem
ingår inga mobila lösningar, utan dessa skulle få köpas till separat.
I den preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget ett
antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är inte
startad.
forts.
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KS 2015/1594 1.2.6

§ 244 (forts).
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Medel för denna sorts lösningar blir användbara först när de kan bli en
realitet, vilket i nuläget alltså inte är fallet.
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta
budgetår.
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan internt
genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen
budgetprocess med ett eventuellt äskande som resultat, eller i
prioriteringen av sina medel när beslut om internbudget tas. Sådana
prioriteringar eller beslut behöver i sin tur baseras på kostnadsberäkningar
utifrån vad upphandlingen av verksamhetssystem ger vid handen när den
är slutförd.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 384, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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Sign

Sign
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Socialnämnden
Akten

KS 2015/1596 1.2.6

§ 245
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att upprätta ett
migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyloch flyktinginvandringen samt den därpå följande anhörig-invandringen till
kommunen.
Motionärerna angör att samtliga kommunala verksamheter som påverkas
av asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen ska redovisa sina utgifter och intäkter
utifrån detta. Jämförelsen görs med exempelvis äldrevård och skola, där
motionärerna menar att kostnader går att ta fram för dessa grupper.
Det bör i sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa kostnader
går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är
områdesindelade i den kommunala förvaltningen. Äldreförvaltningens
samtliga kostnader går lätt att redovisa och det är uppenbart att det är
äldre det avser. Det samma gäller skola och barnomsorg, eftersom det
finns en särskild förvaltning för dessa verksamheter.
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen
statistikkategori inom de flesta verksamheter. Efter att en person beviljas
asyl i Sverige, får hen ett permanent uppehållstillstånd (PUT). Enligt lag
ska en person som beviljats PUT ha samma rättigheter och skyldigheter
som de som har svenskt medborgarskap, och ska behandlas av
myndigheter på samma sätt. Till de rättigheter en svensk medborgare har
hör bl.a. att inte annat än i undantagsfall registreras i myndighetsregister
utifrån sexuell läggning, etnicitet, funktionssvårigheter, sjukdomar o.s.v.
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk bakgrund
”registrerades”.
forts.
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§ 245 (forts).
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Även om en sådan registrering tillätts, skulle flera av de bedömningar som
efterfrågas kräva att godtyckliga bedömningar fick göras.
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra kommuninvånare för att få fram ett godtyckligt underlag.
Sammanfattad bedömning
En del av de kostnadsredovisningar som motionärerna efterfrågar av
nämnderna, går redan idag att utläsa i respektive nämnds bokslut. Andra
kostnadsberäkningar är inte möjliga att göra utan godtyckliga
bedömningar.
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut.
Inga särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för
olika grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen styrs
av hur fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala
verksamheten.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 385, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
________
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§ 246
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett utmärkt arbete under året och
önskar alla, ledamöter, ersättare och presidiet En God Jul och
Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Peter Glimvall (M) önskar ordföranden En God Jul och
Ett Gott Nytt År.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

67

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016

§1

Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2016

§2

Muntlig frågestund

§3

Svar på medborgarförslag om att bygga fibernät på Aspö

§4

Svar på medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbana längs med
Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands Park

§5

Svar på medborgarförslag om att ordna fram fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan och speciellt i samband med gallerian Wachtmeisters entréer

§6

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun under sommaren gör
satsningar på cykelkampanjer

§7

Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Västra Gärdesvägen

§8

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget på
ett säkrare sätt

§9

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget på
ett säkrare sätt, speciellt för cyklister som kommer väster ifrån

§ 10

Svar på medborgarförslag om att göra fler marksymboler för cykling och gående på
gång- och cykelvägar

§ 11

Svar på medborgarförslag om att sätta igång projektet
”Linjeskeppet Carlscroona”

§ 12

Svar på medborgarförslag om ny paroll för Karlskrona

§ 13

Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden bjuda in
Karlskronas samtliga vänorter att presentera sig

§ 14

Svar på medborgarförslag om att arrangemang och aktiviteter i Wämöparken
samordnas vid ett och samma tillfälle
forts.
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§ 15

Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden förbereda firandet
av midsommarafton med att löva midsommarstången

§ 16

Svar på medborgarförslag om att ordna guider till cykelturister

§ 17

Svar på medborgarförslag om att sommartid anordna ”ubåts-turen”

§ 18

Svar på medborgarförslag om att marknadsföra och stödja de lokala
loppmarknaderna

§ 19

Svar på medborgarförslag om uppförande av en sol-liga-barometer vid
Fisken eller Solgatan

§ 20

Svar på medborgarförslag om att genomföra riktade kampanjer till kommunens
samtliga vänorter om att marknadsföra kommunen

§ 21

Svar på medborgarförslag om att anordna en mer värdig och trevlig
mottagningsmiljö vid kajen

§ 22

Svar på medborgarförslag om julmarknad på Stumholmen

§ 23

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att utlysa en
tävling om ny kommunlogotyp

§ 24

Svar på medborgarförslag om att ordna ett centralt medborgarkontor

§ 25

Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med Länsstyrelsen,
Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för att åter få igång servicen
på Utklippan

§ 26

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 27

Anmälningsärenden

§ 28

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 29

Inkomna interpellationer

§ 30

Svar på interpellation om exploateringen av Verkö

§ 31

Svar på interpellation om EU-migranter
forts.
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§ 32

Program för mål och uppföljning av privata utförare

§ 33

Komplettering av taxa för lösen av omhändertagande av fordon för år 2016

§ 34

Kommunsamverkan Cura individutveckling, utlåtande delårsrapport 2015

§ 35

Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB

§ 36

Ny Östersjöhall

§ 37

Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens beslut

§ 38

Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test

§ 39

Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal

§ 40

Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen

§ 41

Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska vara ekologisk

§ 42

Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning

_________
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Sign
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 januari 2016 klockan 13.00 – 18.30
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 16.00 - 16.10
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Marie Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Patrik Hansson (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Susanne Johansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 15.50-18.30 §§ 32-42
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-16.25 §§ 1- del av § 36
Roland Andeasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva-Lotta Altvall (S)
Jeanette Pettersson (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M) kl 14.10-18.30 §§ 28-42
Anna Ottosson (M)
Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Martin Henriksson (SD)
Pernilla Cederholm (SD) kl 13.00-14.10 §§ 1-27
Ove Uppgren (SD)
forts.
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Ledamöter

Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (L)
Jan-Olof Petersson (L)
Börje Dovstad (L)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Tommy Andersson (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Ulf Hansson (V)
Björn Fries (V)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Sattar Zad (S)
Håkan Eriksson (S)
Ida Henriksson (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes- Urban Persson (S)
Stefan Andersson (S) kl 13.00-15.50 §§ 1-31
Kerstin Ekberg Söderbom (S)
Daniel Håkansson (S)
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Birgitta Gamelius (M)
Charlotta Sahlin (M) kl 13.00-14.10 §§ 1-27
Tove Håkansson (KD) kl 13.00-18.20 §§ 1-37
Mikael Augustsson (L)
Maiellen Stensmark (MP)
José Espinoza (MP)
Marcus Ottosson (V) kl 13.00-17.30 §§ 1- del av § 37
Harry Rson Svensson (KD)
Göran Eklund (SD) kl 14.10-18.30 §§ 29-42
Tajma Sisic (S) kl 16.30-18.30 §§ 37-42
forts.
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Närvarande ersättare

Tajma Sisic (S) kl 13.00-16.30 §§ 1-36
Anna Strömqvist (S) kl 16.00-18.30
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M) kl 14.00-18.30
Ulf Danielsson (M) kl 13.00-17.00
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-15.00
Göran Eklund (SD) kl 13.00-14.15 §§ 1-28
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
Gunilla Ekelöf (L) kl 13.00-16.45
Desiree Hoberg (V)
Stefan Andersson (S) kl 15.50-18.30 §§ 32-42

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Britt-Marie Havby (C) och Lars-Göran Forss (M)

Justerade paragrafer

§§ 1 - 42

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rikard Jönsson

Justerare

_______________________________
Britt-Marie Havby

_______________________________
Lars-Göran Forss
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 28 januari 2016 § 1

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 10 februari 2016 §§ 2-42
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2221 1.3.1

Blad

8

§1
Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 14,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016,
2. att fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag om
skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 januari 2016,
samt
3. att anse paragrafen för omedelbart justerad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Räddningstjänsten Östra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 2016 att
fastställas av respektive medlemskommuns (Karlskrona och Ronneby)
fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Föreslagna taxor
framgår av bilaga. Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om att
taxorna ska fastställas gälla från och med den 1 januari 2016.
Av 2 kap 3 § kommunallagen följer att kommuner inte får fatta beslut med
tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns
synnerliga skäl för det. Huvudregeln är därför att förbud mot retroaktiva
avgifter råder.
Föreslagen taxa för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
innebär en sänkning av avgifterna i förhållande till 2015 års taxa. Den nya
taxan bedöms därför inte vara till nackdel för kommunens medlemmar och kan
därför börja gälla från den 1 januari 2016.
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§ 1 (forts).
Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge 2016
Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillstånd
innebär dock en höjning av grundavgiften med 28 kronor samt en höjning av
timtaxan med 14 kronor. En höjd avgift anses vara till nackdel för kommunens
medlemmar. Några synnerliga skäl att frångå principen om förbud mot
retroaktiva avgifter har inte framkommit. Den nya taxan kan därför inte börja
gälla förrän efter beslut fattats.
Det beslut genom vilket tidigare fastslagna taxorna beslutades var formulerat
på så sätt att taxorna endast gällde för 2015.
_________
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§2
Muntlig frågestund

Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om vandalisering och inbrott.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) svarar.
________
Ledamot Billy Åkerström (KD) ställer en fråga till kommunalrådet
Magnus Larsson (C) om en gemensam räddningsstation på Oscarsvärn.
Kommunalrådet Magnus Larsson (C) svarar.
__________
Ledamot Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till 1:e vice
ordförande Pernilla Persson (C) i kunskapsnämnden om den akuta
bristen på dagisplatser.
1:e vice ordförande Pernilla Persson (C) svarar.
__________

Ledamot Björn T Nurhadi (SD) ställer en fråga till ledamot Björn
Gustavsson (MP) om den demokratiska processen fungera i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Ledamot Björn Gustavsson (MP) svarar.
___________

forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

10

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 2 (forts).
Muntlig frågestund
Ledamot Tommy Andersson (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om utbygganden av bredband

Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) svarar.
__________

Oppositionsråd Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till 1:e vice
ordförande Pernilla Persson (C) i kunskapsnämnden om kunskapscenter
och landsbygdsskolor.
1:e vice ordförande Pernilla Persson (C) svarar.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1625 1.2.2
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§3
Svar på medborgarförslag om att bygga fibernät på Aspö
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 20,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Maria Lundeberg. Förslaget är att alla ska ha bredband
via fibrer på Aspö.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 9 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren frågar i ett medborgarförslag när det är planerat för en
utbyggnad av bredband via fibrer till Aspö så att hela ön får möjlighet att
ansluta sig.
Bredband är en mycket viktig samhällsfråga där Karlskrona kommun har
antagit Regeringens målsättning att 90 % av Karlskrona kommuns hushåll och
företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredbandsuppkoppling senast år 2020.
Nuvarande IT Infrastrukturprogram håller på att uppdateras för att tydliggöra
betydelsen av bredband och sammanställa åtgärder för att uppfylla målet. Den
långsiktiga strävan är att alla medborgare ska ha tillgång till digitala tjänster.
Affärsverkens stadsnät kommer att fiberansluta många fastigheter de
kommande åren och arbetar efter tre olika kategorier. Villaområde, Byanät
(landsbygd/skärgård) och Vita fläckar. Vart och vilken ordning som kommer att
byggas ut beror på affärsmässigheten och vilket intresse det är på orten.
forts.
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KS 2015/1625 1.2.2

§ 3 (forts).
Svar på medborgarförslag om att bygga fibernät på Aspö
Målsättningen är också att lägga med fibrer och tomkanalisation (rör där fiber i
efterhand kan blåsas in) vid om- och nybyggnadsområden.
När det gäller Aspö så finns det idag inte några planer att förlägga mer fiber
än det som gjordes i samband med nyexploatering. Aspö bör falla inom de
regler som gäller för Landsbruksstödet d.v.s. att det går att söka bidrag för en
bredbandsutbyggnad.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1654 1.2.2
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§4
Svar på medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbana
längs med Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands Park
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 21,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
12 februari 2015, § 33, av Roland Thörnquist. Förslaget är komplettering av
gång- och cykelbanan längs med Landbrogatan så att den sträcker sig runt
hela Hoglands Park.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 150, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningens arbete med utbyggnad av cykelvägnätet utgår
från de kriterier som är uppsatta i Cykelstrategi 2030. Att bygga cykelbana
runt hela parken är därför i nuläget inte aktuellt.
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§5
Svar på medborgarförslag om att ordna fram fler cykelparkeringar längs
med Borgmästaregatan och speciellt i samband med gallerian
Wachtmeisters entréer
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 22,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i nära
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 149, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan.
Borgmästaregatan är en välmöblerad gågata med många entréer till
fastigheter varför placering av nya cykelparkeringar måste ske efter noga
avvägning för att inte upplevas som ett hinder för gående och närings-idkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan är
aktuella.
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§6
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun under sommaren
gör satsningar på cykelkampanjer
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 23,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16-17
juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är att under sommaren göra
nya satsningar med cykelkampanjer som får fler människor att använda cykeln
även efter sommaren.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 148, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
I Cykelstrategi 2030:s åtgärdsprogram finns kampanjer med, i syfte att
uppmuntra kommuninvånare att använda cykeln som transportmedel. Under
sommaren 2015 har cykelkampanjen ”Ohoj” genomförts. Fler kampanjer
planeras under hösten.
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§7
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på
Västra Gärdesvägen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 24,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24
oktober 2013, § 124, av Robin Gladh. Förslaget är önskemål om att trafiken
på Västra Gärdesvägen på sträckan mellan Stålvägen och Östra
Augerumsvägen begränsas så att enbart fordon till fastigheter utmed vägen
tillåts, genomfartstrafik förbjuds, att tung trafik förbjuds samt att det införs en
hastighetsbegränsning på 30 km/h.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 147, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Ett svar på medborgarförslaget återremitterades den 4 november 2014 av
kommunstyrelsen, § 296, för komplettering med svar på förslagsställarens
samtliga förslag.
Västra Gärdesvägen är belägen mellan Stålvägen vid Torskors och Östra
Augerumsvägen vid Augerum. Västra Gärdesvägen är en statlig väg med
vägnummer 724 som förbinder de båda statliga vägarna väg 725, Östra
Augerumsvägen och riksväg 28.
Västra Gärdesvägen ligger precis utanför det område som definierats som
tättbebyggt område enligt lokala trafikföreskrifter från 1999. Inom tättbebyggt
område tar kommunen beslut i frågor som berör hastighet, stannande och
parkering oavsett vem som är väghållare.
forts.
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§ 7 (forts).
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på
Västra Gärdesvägen
Utanför tättbebyggt område kan kommunen ta lokala trafikföreskrifter om
kommunen är väghållare, vilket kommunen är på Västra Gärdesvägen.
Karlskrona kommun har gjort en trafikmätning vid två punkter på Västra
Gärdesvägen, dels i den östra delen och dels i den västra delen. Mätningen är
utförd måndag till fredag i november 2013 och visar att under ett
genomsnittligt vardagsdygn passerar mellan 1 000 och 1 200 fordon på Västra
Gärdesvägen. Trafiken är högre i den västra delen och lägre i den östra delen.
I dessa siffror ingår tunga fordon, vilket utgör omkring
80 fordon under ett genomsnittligt dygn. Hastigheten på vägsträckan har i den
östra delen, strax väster om korsningen med Mölletorpsvägen, uppmätts till 45
km/h i genomsnitt och 55 km/h i 85-percentilen och i den västra delen, strax
väster om korsningen Palettvägen, till 34 km/h i genom-snitt och 40 km/h i 85percentilen. Med 85-percentil avses den hastighet som 15 % av fordonen
överskrider. Mitt på Västra Gärdesvägen finns fart-hinder i form av
upphöjningar och där kan det antas att passerande fordons hastighet är lägre.
Alternativa vägar för en eventuell omledning av trafik, så att denna inte
trafikerar Västra Gärdesvägen, är Augerumsvägen och Afvelsgärdesvägen
fram till riksväg 28. Afvelsgärdesvägen är en kommunal väg med kommunen
som väghållare. En omledning av tung trafik via Afvelsgärdes-vägen skulle
innebära en omväg på omkring 1 600 meter mellan korsningen vid
Augerumsvägen och till cirkulationsplatsen vid riksväg 28.
Det bedöms att vägalternativet via Västra Gärdesvägen har en restid på 201
sekunder samt vägalternativet via Afvelsgärdesvägen har en restid på 200
sekunder. Ett vägalternativ via Afvelsgärdesvägen bedöms alltså inte innebära
någon restidsförlust om den tunga trafiken skulle bli tvingade att välja detta
alternativ istället.
Afvelsgärdesvägen passerar med relativt gott avstånd till närliggande
bebyggelse. Vid bostadsområdet Spandelstorp är avståndet till närmsta
bostadsbebyggelse 50 meter.
forts.
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§ 7 (forts).
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på
Västra Gärdesvägen
Längre västerut, strax öster om korsningen med Vedeby gata, ligger närmaste
bostadshus ungefär 25 meter från vägmitt.
Trafikbelastningen vid Afvelsgärdesvägen bedöms ligga på omkring
3 500 fordon/dygn. Västra Gärdesvägen trafikeras av omkring 30 tunga
fordon/dygn. En bullerberäkning har genomförts där antalet tillkommande
fordon vid en eventuell avstängning för tung trafik vid Västra Gärdesvägen har
adderats till flödet vid Afvelsgärdesvägen. Den beräkningen visar inte på
någon förändring av bullernivån.
Eftersom det bedöms att den tunga trafiken har alternativa vägar som
dessutom inte medför någon restidsförlust, föreslås att genomfart för tung
trafik förbjuds på Västra Gärdesvägen mellan Stålvägen och Augerumsvägen. Förbudet ska regleras med lokal trafikföreskrift samt utmärkas med
vägmärke i respektive korsning.
Förslagsställaren önskar också att enbart fordonstrafik till fastigheter längs
Västra Gärdesvägen tillåts. Det vore mycket svårt för polisen att övervaka, då
det måste bevisas att bilisten inte har ett ärende längs vägen. Om det inte går
att övervaka förbudet är bedömningen att det heller inte kommer att efterlevas.
Drift- och serviceförvaltningen ser därför inget behov av att ytterligare
begränsa genomfarten för bilister.
Förslagsställaren önskar också se att hastigheten begränsas till 30 km/h. Driftoch serviceförvaltningen arbetar med en hastighetsplan under år 2015 och i
den föreslås Västra Gärdesvägen få en begränsning på
40 km/h.
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§8
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet
vid Fisktorget på ett säkrare sätt
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 25,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona kommun
tar beslut om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till
hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, särskilt för cyklister som kommer
från väster. Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar, göra väjningsplikt
för de fordon som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och marksymboler
för gående.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 153, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler framöver.
Eftersom symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en
viss halkrisk utreder andra kommuner alternativa sätt att göra mark-symboler
mer hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
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§9
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till nya hotellet
vid Fisktorget på ett säkrare sätt, speciellt för cyklister som kommer
väster ifrån
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 26,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona kommun
tar beslut om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och Entrévägen till
hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, särskilt för cyklister som kommer
från väster. Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar, markera
väjningsplikt för de fordon som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och
marksymboler för gående. Förslagsställaren har föreslagit dessa åtgärder i ett
tidigare medborgarförslag.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 152, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Efter-som
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra mark-symboler mer
hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
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§ 10
Svar på medborgarförslag om att göra fler marksymboler för cykling och
gående på gång- och cykelvägar
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 27,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget skall anses besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona kommun
tar beslut om att göra fler marksymboler för cyklister och gående på gång- och
cykelvägarna. Förslagsställaren föreslår att utforma mötet mellan gång- och
cykelväg och Entrévägen till hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt.
Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar samt markera väjningsplikt för
de fordon som ska ut på Skeppsgossegatan. Förslags-ställaren har föreslagit
dessa åtgärder i två tidigare medborgarförslag.
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 151, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borg-mästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg och
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Eftersom
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer
hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
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§ 11
Svar på medborgarförslag om att sätta igång projektet
”Linjeskeppet Carlscroona”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 28,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att genomföra
projektet ”Linjeskeppet Carlscroona”. Ett projekt som med tiden ska leda till en
färdigbyggd kopia av Chapmans konstruerade linjeskepp.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 47, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget är intressant men hör hemma hos Marinmuseum.
_________
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§ 12
Svar på medborgarförslag om ny paroll för Karlskrona
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 29,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att man skall
marknadsföra Karlskrona med nya slogans.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 44, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona marknadsförs idag via Visit Karlskrona och kommunens nya
platsvarumärke.
_________
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§ 13
Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden bjuda in
Karlskronas samtliga vänorter att presentera sig
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 30,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att aktiviteter samordnas
med våra vänorter i samband med Lövmarknaden.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 63,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Aktiviteten skall utredas. Förslaget har potential och kommer att beaktas i den
övergripande planeringen. Här finns möjligheter även vid andra evenemang.
_________
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§ 14
Svar på medborgarförslag om att arrangemang och aktiviteter i
Wämöparken samordnas vid ett och samma tillfälle
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 31,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
3 juni 2015, § 92, av Roland Thörnquist. Förslaget är att aktiviteter i
Wämöparken samordnas.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 62,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Aktiviteten skall utredas. Förslaget har potential och kommer att beaktas i den
övergripande planeringen.
_________
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§ 15
Svar på medborgarförslag om att i samband med Lövmarknaden
förbereda firandet av midsommarafton med att löva midsommarstången
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 32,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget är en midsommarfest
i samband med Lövmarknaden.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 64,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Aktiviteten kräver personella resurser som tyvärr inte fungerar. Midsommar är
en storhelg som ger ett flertal medarbetare ledigt och kostnaden för aktiviteten
kommer att överstiga möjligheten för genomförandet.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
Akten

KS 2015/2004 1.2.2

Blad

28

§ 16
Svar på medborgarförslag om att ordna guider till cykelturister
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 33,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
16-17 juni 2015, § 112, av Roland Thörnquist. Förslaget att guider på cykel
möter och tar hand om cykelturister.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 17 september 2015, § 66,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Att hantera guider på cykel kan vara svårt. Däremot skall en tydligare styrning
om var man kan få information om t.ex. cykelvägar, toaletter och övrig
information för polska cykelturister upprättas.
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§ 17
Svar på medborgarförslag om att sommartid anordna ”ubåts-turen”
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 34,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Harry R:son Svensson (KD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att under sommartid
anordna ”ubåts-turen”. En båttur från Fisktorget och med färdmålet
Gåsefjärden och där ”U-137” grundstötte.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 48, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
En tur som denna har man vid flera tillfällen försökt att genomföra. Tyvärr har
dessa inte fungerat i ordinarie turlista. Särskilda turer är dock möjliga att
arrangera.
_________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
Akten

KS 2015/2007 1.2.2
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§ 18
Svar på medborgarförslag om att marknadsföra och stödja de lokala
loppmarknaderna
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 35,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att marknadsföra och
stödja de lokala loppmarknaderna på bästa sätt.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 43, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utveckling i Karlskrona AB och Visit Karlskrona stödjer redan detta idag
genom sina marknadskanaler.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
Akten

KS 2015/2008 1.2.2
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§ 19
Svar på medborgarförslag om uppförande av en sol-liga-barometer vid
Fisken eller Solgatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 36,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun skall ta fram en sol-liga-barometer som placeras centralt i Karlskrona
centrum.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 41, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utveckling i Karlskrona AB och Visit Karlskrona stödjer redan idag genom
synlighet på visitkarlskrona.se och även kopplat mot Karlskrona Stads-app.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
Akten

KS 2015/2009 1.2.2

§ 20
Svar på medborgarförslag om att genomföra riktade kampanjer till
kommunens samtliga vänorter om att marknadsföra kommunen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 37,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist. Förslaget är att man skall
genomföra riktade kampanjer till kommunens vänorter.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 46, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Detta görs redan idag, dels genom direktkontakter men också genom
Visit Karlskrona.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
Akten

KS 2015/2010 1.2.2
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§ 21
Svar på medborgarförslag om att anordna en mer värdig och trevlig
mottagningsmiljö vid kajen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 38,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Roland Thörnquist. Förslaget är att Karlskrona
kommun skall anordna en trevlig mottagningsmiljö vid kaj för kryssningsbesök.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 42, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utveckling i Karlskrona AB och Visit Karlskrona stödjer redan detta idag
genom samverkan med Karlskrona City samt Karlskrona Redeviva vilket idag
är mycket uppskattat.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
Akten

KS 2015/2011 1.2.2
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§ 22
Svar på medborgarförslag om julmarknad på Stumholmen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 39,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 mars 2015, § 47, av Agnetha Ohlsson. Förslaget är att arrangera en
julmarknad på Stumholmen.
Styrelsen för Utveckling i Karlskrona AB har den 15 juni 2015, § 40, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona har en julmarknad och en förändring måste ske i samverkan med
andra aktörer.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1732 1.2.2
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§ 23
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utlysa en tävling om ny kommunlogotyp
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 40,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utlysa en
tävling om ny kommunlogotyp.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 2 december 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun ska utlysa en tävling om ny
kommunlogotyp. Enligt medborgarförslaget bör alla som har intresse av
kommunen få möjlighet att komma med egna förslag på logotyp då det är en
viktig symbol och ett varumärke.
När det gäller kommunlogotyper är det viktigt att skilja på Karlskrona kommun
som organisation och kommunen som geografisk plats. Idag finns därför två
olika logotyper.
Karlskrona kommun som organisation har en logotyp som bygger på
stadsvapnet som fastställdes av Kunglig Majestät 1943 och som har en stark
koppling till stadens historia. Logotypen är organisationens grafiska symbol
och signalerar tydligt vem som är avsändare.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1732 1.2.2

§ 23 (forts).
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
utlysa en tävling om ny kommunlogotyp
Platsen Karlskrona har sedan augusti 2015 en egen logotyp där Karlskrona
delas i två ord som vilar på vågor. Platslogotypen har tagits fram i det
varumärkesarbete som kommunen driver tillsammans med näringsliv,
organisationer och föreningar sedan hösten 2014.
Platslogotypen ägs gemensamt av alla som bor och verkar i Karlskrona och
den som vill har möjlighet att använda den i sin marknadsföring.
Det finns i dag inga planer på att byta ut organisationens logotyp, ett byte är
också förknippat med höga kostnader.
När det gäller platslogotypen som lanserades i augusti 2015 så är den
framtagen med stor delaktighet och engagemang från näringsliv,
organisationer och föreningar.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/472 1.2.2
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§ 24
Svar på medborgarförslag om att ordna ett centralt medborgarkontor
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 41,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Björn Gustavsson (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att anordna ett
centralt s.k. Medborgarkontor där kommunen kan presentera förslag för
framtiden och frågor kan diskuteras och en dialog föras.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 15 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Karlskrona kommun anordnar just nu en ny entré i kommunhuset
Ruthensparre som kommer att ligga i markplan och som kommer att
underlätta tillgänglighet och dialog mellan kommunen och medborgare/
brukare. Avsikten är också att där lokalisera ett informations/kontaktcenter där
olika frågor skall kunna hanteras och där kommunens kundservice ska
placeras. Ytorna i entréhallen avses också kunna användas till utställning och
dialog.
Den nya entrén med tillhörande service avses vara på plats från
hösten 2016.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/114 1.2.2
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§ 25
Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för
att åter få igång servicen på Utklippan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 42,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Yrkande
Maiellen Stensmark (MP) och Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Patrik Hansson (S), Lars-Göran Forss (M) och Magnus Larsson (C) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Maiellens Stensmarks m.fl. bifallsyrkande till
medborgarförslaget mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelses
förslag röstar ja och den som bifaller Maiellens Stensmarks bifallsyrkande till
medborgarförslaget röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 43 ja-röster, 42 nej-röster, 1 avstår och 3
frånvarande att bifalla kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslag besvarat.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/114 1.2.2

§ 25 (forts).
Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för
att åter få igång servicen på Utklippan
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att kommunen
tillsammans med Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska
kryssarklubben och fågelskådare, föreningar m.fl. gemensamt arbetar för att få
igång service på Utklippan och att ta fram en förvaltnings-/
skötselplan för Utklippan.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 19 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utklippan ägs och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV) och fyren ägs av
Sjöfartsverket.
Det pågår redan idag ett samarbete mellan SFV, Länsstyrelsen Blekinge län
och Karlskrona kommun. Gruppen förstärks regelbundet med representanter
från Svenska kryssarklubben, Karlskrona ornitologiska klubb.
För at kunna åstadkomma en utveckling togs 2013 fram en avsikts-förklaring
mellan de parter som har verksamhet på ön undertecknad av SFV,
kryssarklubben, ornitologiska klubben, Karlskrona kommun och dåvarande
representant från caféet.
Med avsiktsförklaring som grund har en utvecklingsgrupp bildats för att
gemensamt diskutera möjliga åtgärder på Utklippan. Även Länsstyrelsen ingår
i gruppen.
Bland annat har följande insatser gjorts på Utklippan under 2014 – 2015:
•

SFV har renoverat stenbryggan för angöring till Södraskär

•

Karlskrona kommun har bekostat inköp av roddbåtar för transporter
mellan Utklippans öar Norraskär och Södraskär
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/114 1.2.2

§ 25 (forts).
Svar på medborgarförslag om att samarbeta tillsammans med
Länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Svenska kryssarklubben m.fl. för
att åter få igång servicen på Utklippan
•

SFV, Länsstyrelsen och kommunen har i ett samfinansierat projekt
uppfört en ny informationspaviljong på Norraskär

•

I Karlskrona AB har placerat en digital informationsskärm i paviljongen

•

Besiktning av fyren har genomförts för att framöver kunna utföra
åtgärder som kan möjliggöra guidade turer upp i fyren

Efter kontakt med representanter från SFV har framkommit att man sannolikt
inte kan öppna café eller vandrarhem under 2016 eftersom SFV:s resurser har
minskat. Ambitionen är att få i gång verksamhet så fort möjlighet finns.
För turister och boende i Karlskrona är Utklippan en stor tillgång och
kommunen kommer att fortsätta samarbeta med ägaren SFV, Länsstyrelsen
Blekinge län, Sjöfartsverket och övriga verksamheter på ön. Utklippan är
givetvis tillgänglig för angöring och besök, dock utan möjligheter att bo- och
caféverksamhet under 2016.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2015/150 1.2.5
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§ 26
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna

Avsägelser
Denis Babacic (S) har i skrivelse den 15 december 2015 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kunskapsnämnden.
Jonas Klang (SD) har i skrivelse den 11 december 2015 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Björn Fries (V) har i skrivelse den 29 december 2015 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden.
Daniel Risberg (S) har i skrivelse 21 januari 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Maja Heller (S) har i skrivelse 21 januari 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige.
Ulrica Svensson (S) har i skrivelse 26 januari 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kunskapsnämnden.
________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan
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§ 27
Anmälningsärenden
a) KS 2015/888 1.4.1. Socialnämnden 2015-12-14 § 199.
Budgetuppföljningsrapport per november 2015 för socialnämnden.
b) KS 2015/2241 1.5.2. Socialnämnden 2015-12-14 § 194. Rapport ej
verkställda beslut 2015, kvartal 3.
c) KS 2015/154 4.2.2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2015-12-16. Beslut
med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut om
antagande av detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun.
d) KS 2015/3115 1.8.1. Revisionen, granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut.
e) KS 2015/3116 1.8.1. Revisionen, granskning av mottagande av
ensamkommande flyktingbarn.
f) KS 2015/2541 1.8.2. Revisionen, granskning av hemsjukvården.
________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan
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§ 28
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/2845 1.2.2
Medborgarförslag om två bibliotek i ett och samma kulturkvarter, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/2846 1.2.2
Medborgarförslag om att redovisa hur aktiviteter kring örlogsstaden kommer
presenteras inför kommande år 2016, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2916 1.2.2
Medborgarförslag om att låta länsstyrelsens nya publikation bli undervisningsmaterial bland kommunens grundskolor, av Roland Thörnquist.
KS 2015/2917 1.2.2
Medborgarförslag om att vid planläggning, byggnadsfrågor m.m. angående
örlogsstaden, bjuda in allmänheten för dialog, av Roland Thörnquist.
KS 2015/3110 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en hundrastgård i Nättraby, av
Ann-Louise Bender.
KS 2015/3090 1.2.2
Medborgarförslag om att uppdatera och revidera publikationen ”Trossö – Råd
och riktlinjer för bebyggelse och miljö” från 1980-talet, av
Roland Thörnquist.
KS 2015/3091 1.2.2
Medborgarförslag om att testa säkerheten och framkomligheten i den nya
trafiklösningen vid Bergåsa, av Roland Thörnquist.
KS 2015/3092 1.2.2
Medborgarförslag om att starta fler båtpendel-alternativ, av
Roland Thörnquist.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 28 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2015/3188 1.2.2
Medborgarförslag om offentlig toalett i Jämjö, av Kristina Eriksson.
KS 2016/102 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett centrum för utveckling av solenergi, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/104 1.2.2
Medborgarförslag om att kunna ta med sig cykeln på Sturköpendeln
M/F Flaggskär, av Roland Thörnquist.
KS 2016/118 1.2.2
Medborgarförslag om att få replik under frågestund angående sitt
medborgarförslag, av Eva Runesson.
KS 2016/148 1.2.2
Medborgarförslag om att inte bygga någon ny handbolls- och idrottsarena på
Trossö, av Roland Thörnquist.
KS 2016/179 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram kartdokument som hjälp att hitta parkering i
centrala Karlskrona, av Roland Thörnquist.
KS 2016/138 1.2.2
Medborgarförslag om att uppföra ett kallbadhus i kommunal regi, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/263 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram system med integrations-coacher, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/262 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna vänthallar för resande i kollektivtrafiken, av
Roland Thörnquist.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 28 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/103 1.2.2
Medborgarförslag om fler parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd utanför Ruthensparre, av Lisbeth Karlsson.
KS 2016/264 1.2.2
Medborgarförslag om att få igång service och aktiviteter på Utklippan, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/309 1.2.2
Medborgarförslag om allmänt förbud mot fyrverkeri och användandet av
pyroteknisk utrustning, av Gull-Maj Sundquist.
KS 2016/326 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en trädplan över befintliga träd, av
Roland Thörnquist
KS 2016/352 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en plan om förtätning i staden och tätorter, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/353 1.2.6
Motion. Trygghetsboende på landsbygden, av Camilla Brunsberg (M).
KS 2016/394 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en karta över de lokala upplagsplatserna för
snötippning finns, av Roland Thörnquist.
KS 2016/503 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på Trossö, speciellt vid
Wachtmeister galleria, av Roland Thörnquist.
KS 2016/502 1.2.2
Medborgarförslag om att byta ut gula blinkande ljus till rött sken när gående
och cyklister färdas mellan Borgmästarekajen, Borgmästaregatan och
Arklimästaregatan, av Roland Thörnquist.
forts.
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Sign
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 28 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/501 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Oljehamnen och
Trossö, av Roland Thörnquist.
KS 2016/500 1.2.6
Motion. Pedagogiska måltider på kommunens förskolor och skolor, av Emma
Swahn Nilsson (M).
KS 2016/534 1.2.6
Motion om att politiker ska resa utanför länet, av Tommy Olsson (KD).
KS 2016/536 1.2.6
Motion om en sammanhängande farled/sjöväg mellan Karlskrona och
Stenshamn, av Tommy Olsson (KD).
KS 2016/537 1.2.6
Motion om att använda delar av skärgårdsmiljonen för att ta fram nya sjökort,
av Tommy Olsson (KD).
KS 2016/547 1.2.6
Motion angående narkotikahundar i skolan, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/548 1.2.6
Motion angående att begränsa skjuttiderna för nyårsfyrverkerier, av
Christopher Larsson (SD).
KS 2016/549 1.2.6
Motion gällande antibiotikafritt kött, av Björn T Nurhadi (SD) och Christopher
Larsson (SD).
KS 2016/562 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna flera kostnadsfria parkeringsmöjligheter i nära
anslutning till Vattenborgen vid Stortorget, av Roland Thörnquist.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 28 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/574 1.2.2
Medborgarförslag om att i samband inför skapandet av det nya kulturkvarteret,
ta beslut om att förvärva samtliga fastigheter som Svenska kyrkan kommer att
avyttra inom kvarteret Bonde, av Roland Thörnquist.
KS 2016/584 1.2.6
Motion om placering av minderåriga i äktenskap, av Björn T Nurhadi (SD) och
Christopher Larsson (SD).
KS
Motion om att stoppa den postmodernistiska indoktrineringen på förskolan.
av Björn T Nurhadi (SD).
_________
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§ 29
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
dagens sammanträde.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) angående
EU-migranter, av Christopher Larsson (SD).
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid nästa
sammanträde.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) angående
landsbygds- och skärgårdsmiljonen, av Billy Åkerström (KD).
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§ 30
Svar på interpellation om exploateringen på Verkö
Interpellation inkom den 5 december 2015 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående exploateringen på Verkö från Maiellen
Stensmark (MP).
Patrik Hansson har den 14 januari 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Maiellen Stensmark (MP), Camilla
Brunsberg (M), Magnus Larsson (C), Christopher Larsson (SD), Börje Dovstad
(L) och Björn Gustavsson (MP)
________
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§ 31
Svar på interpellation om EU-migranter
Interpellation till Patrik Hansson (S) om EU-migranter av Christopher Larsson
(SD).
Patrik Hansson (S) har den 14 januari 2016 svarat på interpellationen.
I debatten delar Patrik Hansson (S), Christopher Larsson (SD), Björn Fries (V),
Ingrid Hermansson (C), Magnus Larsson (C), Göran Eklund (SD),
Börje Dovstad (L) och Björn Gustavsson (MP).
_______
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§ 32
Program för mål och uppföljning av privata utförare
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 4,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av
verksamheter som utförs av privata utförare, samt
2. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över och uppdatera
upphandlings- och inköpspolicyn.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata
utförare. Detta gäller dock inte om det i lag eller förordning anges att
verksamheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om det innefattar
myndighetsutövning. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot
medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som
bedrivs i egen regi.
Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod, enligt 3 kap 19 b §
kommunallagen, anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska också ange
hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
I Karlskrona kommun omfattar programmet i tillämpliga delar även verksamhet
utförd i kommunal regi och följer riktlinjerna för uppföljning. Kommunallagens
bestämmelser om allmänhetens insyn gäller även de kommunala bolagen.
Innehållet i programmet i form av t.ex. uppföljningskrav och riktlinjer för
allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i
upphandlingar som ligger framåt i tiden.

forts.
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Sign
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Sammanträdesprotokoll
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§ 32 (forts).
Program för mål och uppföljning av privata utförare
Syfte
Syftet med ändringarna i kommunallagen är en förbättrad uppföljning och
kontroll av privata utförare och att öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet. Kommunen ska tillhandahålla informationen för allmänheten och
vad som kan begäras in regleras i avtalen med utföraren.
Omfattning:
•

Gäller specifikt när verksamheter upphandlas

•

Gäller alla verksamheter som kommunen upphandlar

•

Gäller särskilt för de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör
medborgarna, hela eller delar

•

Omfattar inte fristående skolor och förskolor

Ansvar
Det är varje nämnd eller styrelse som ansvarar för uppföljning och kontroll
inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd eller styrelse ansvarar för att
uppföljningen regleras i de avtal som tecknas med varje utförare. Varje
nämnd/styrelse ska utifrån underliggande program utarbeta anvisningar för
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Anvisningar ska
omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. även verksamhet i
kommunal regi. En samlad uppföljning av den totala verksamheten oavsett
utförare redovisas i nämndens/styrelsens årsrapport.
Allmänhetens insyn
Varje nämnd/styrelse ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet
som lämnats över till en privat utförare (3 kap 19 a § kommunallagen). Detta
sker genom att en klausul om allmänhetens insyn finns med i
förfrågningsunderlag och avtal.
________
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§ 33
Komplettering av taxa för lösen av omhändertagande av fordon
för år 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 13,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa 2016 års taxor för lösen av omhändertagande av fordon enligt
upprättat förslag.
Lars-Göran Forss (M) och Peter Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Drift- och servicenämnden har den 27 oktober 2015, § 142, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Taxor i förslaget har inte tidigare funnits i Karlskrona kommun men är en
förutsättning för att Karlskrona kommun ska kunna ta ut självkostnad av
fordonsägare för redovisade tjänster.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med verksamhetsansvariga inom
drift- och serviceförvaltningen. Jämförelse har gjorts med andra kommuner
som Ronneby, Sigtuna och Stockholms kommun, som tar ut avgifter för dessa
tjänster.
Tjänsterna ska upphandlas och inte utföras i egen regi.
_________
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§ 34
Kommunsamverkan Cura individutveckling, utlåtande
delårsrapport 2015
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 15,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport 2015-08-31 från Kommunsamverkan Cura
Individutveckling.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Karlskrona kommun har tagit emot delårsrapport per den 31 augusti för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling (Cura).
Delårsrapporten är granskad av kommunalförbundets revisorer.
Förbundets prognos för år 2015 uppgår till ett positivt överskott med
3,2 mnkr, där den sänkta avgiften för medlemskommunerna är beaktad.
Kommunledningsförvaltningen har inget att anmärka på i den avlämnade
delårsrapporten utan instämmer i revisorernas utlåtande, vars bedömning är:
•

att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt

•

att förbundet enligt prognosen (3,2 mnkr) kommer att klara balanskravet

•

att de delar direktionens bedömning att det finansiella målet kommer att
uppnås vid helårsskiftet

Därutöver konstaterar revisorerna att de inte kan uttala sig om möjligheterna
för förbundet att uppnå de verksamhetsmässiga målen, då dessa enligt
direktionens beslut endast följs upp i samband med årsbokslutet.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
AB Karlskrona Moderbolag
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/111 2.5.7

§ 35
Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 16,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Utveckling i Karlskrona AB:s låneram för år 2016 utökas med
16 mnkr till 38 mnkr,
2. att minska Karlskrona kommuns låneram för år 2016 med 16 mnkr till 984
mnkr,
3. att fastställa 2016 års låneram avseende nyupplåning, omsättning samt
borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till
4 917 mnkr att fördelas enligt bilaga 1 KF ramar för upplåning och utlåning och
borgensteckning år 2016,
4. att ge AB Karlskrona Moderbolag maximalt 24 mnkr i aktieägartillskott som
ska lämnas som aktieägartillskott till Utveckling i Karlskrona AB, samt
5. att finansiera aktieägartillskott om maximalt 24 mnkr till Karlskrona
Moderbolag AB som ej uppnås via 2015 års resultat genom ökad upplåning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Bolaget har blivit reviderat av Skatteverket avseende år 2013 och 2014.
Revisionen har avslutats med en promemoria där Skatteverket anser att
bolaget ska betala 14,4 mnkr i inkomstskatt och mervärdesskatt.
Bolaget har fram till den 14 december på sig att lämna sina synpunkter på
promemorian. Skatteverket kommer att fatta beslut den 18 december. Bolaget
kan sedan överklaga Skatteverkets beslut. Rättsläget är inte helt klart i de
frågor som Skatteverket har synpunkter på.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2016/111 2.5.7

§ 35 (forts).
Ägartillskott och utökad låneram för Utveckling i Karlskrona AB
Vid tidpunkten för upprättande av årsbokslut för år 2015 kommer sannolikt inte
skattefrågan att vara avgjord. Efter avstämning med bolagets revisorer, EY,
kommer bolaget av försiktighetsskäl att behöva reservera medel för en
skattekostnad. Rerserveringen kommer beloppsmässigt vara på maximalt det
belopp som Skatteverket har synpunkter på i sin promemoria för år 2013 och
2014 samt ett belopp för år 2015. Beloppet för 2015 motsvarar vad
Skatteverkets resonemang i promemorian maximalt skulle innebära för
bolaget. Skattekostnaden som behöver reserveras beräknas uppgå totalt till
24 mnkr.
En reservation i bokslutet är en kostnad och påverkar bolagets fria kapital.
Bolaget har ett fritt kapital på 570 tkr. Bolaget behöver ett aktieägartillskott
motsvarande reservationen. Ett aktieägartillskott kan endast lämnas av den
som äger aktierna d.v.s. AB Karlskrona Moderbolag. Moderbolaget har inte
utrymme i sitt fria kapital för denna transaktion. Kapitaltillskottet måste därför
ges från kommunen via Moderbolaget till Utveckling i Karlskrona.
I en skatteprocess skiljer Skatteverket på själva sakfrågan och inbetalningen
av skatt. Bolaget kan behöva betala in skatten efter Skatteverkets beslut den
18 december även om bolaget överklagar själva beslutet i sakfrågan. För att
bolaget ska kunna hantera en sådan situation behöver bolaget en utökad
låneram.
Ett aktieägartillskott är att betrakta som en finansiell investering och påverkar
således inte resultatet. Då Karlskrona kommuns resultat får år 2015, enligt
uppföljning oktober, prognostiseras till 47,5 mnkr vilket är
19,5 mnkr högre än budgeterat resultat genererar det ett än bättre kassaflöde.
Således beräknas 19,5 mnkr av 24 mnkr finansieras via kommunens bättre
resultat. Resterande 4,5 mnkr föreslås finansieras via ökad upplåning.
Fullmäktige har i sitt budgetbeslut § 125 den 16-17 juni 2015 beviljat den
samlade verksamhet en ram om 4 917 mnkr för upplåning, utlåning och
borgensteckning varav Karlskrona kommun 1 000 mnkr och Utveckling i
Karlskrona AB 22 mnkr. Genom att omfördela låneram motsvarande 16 mnkr
mellan Karlskrona kommun och Utveckling i Karlskrona behålls den totala
låneramen oförändrad.
_________
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§ 36
Ny Östersjöhall
Kommunfullmäktige beslutar
1. att kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut nuvarande Idrottshall och
Östersjöhall till försäljning vad avser såväl byggnader som där tillhörande
markområde,
2. att i budgetarbetet för kommande år anvisa investeringsmedel för flyttning
av pumpstation,
3. att i resultatbudgeten totalt sett under de kommande åren bevaka och
därtill anvisa medel för ökade driftkostnader av engångskaraktär. Fördelning
för olika år beror på när igångsättandet av projektet kan ske,
4. att återta i gällande investeringsplan anvisade medel om 103 mnkr, samt
5. att i upphandlingen begära in förslag till hur framtida driftsorganisation,
tillsammans med intressenter kan se ut.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Christopher Larsson (SD), Peter Glimvall (M), Billy
Åkerström (KD), Börje Dovstad (L), Jan Lennartsson (M), Roland Andreasson
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn Gustavsson (MP) och Carl-Göran Svensson (M) yttrar sig.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att skyndsamt utreda/presentera kostnadskalkyler och
finansieringsförslag baserade på handbollsarena på Rosenholm, samt en
Östersjöhall fungerande utifrån behov av idrottsytor på Trossö.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åsa Gybergs
Karlssons avslagsyrkande och ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2778 4.5.2

§ 36 (forts).
Ny Östersjöhall
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 17,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut nuvarande Idrottshall och
Östersjöhall till försäljning vad avser såväl byggnader som där tillhörande
markområde,
2. att i budgetarbetet för kommande år anvisa investeringsmedel för flyttning
av pumpstation,
3. att i resultatbudgeten totalt sett under de kommande åren bevaka och
därtill anvisa medel för ökade driftkostnader av engångskaraktär. För-delning
för olika år beror på när igångsättandet av projektet kan ske,
4. att återta i gällande investeringsplan anvisade medel om 103 mnkr, samt
5. att i upphandlingen begära in förslag till hur framtida driftsorganisation,
tillsammans med intressenter kan se ut.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 17
beslutat för egen del
att uppdra till kommundirektören att fastställa projektorganisation.

Ärendet
Nuvarande idrottshall byggdes i början av 1960-talet. Vid genomgångar som
gjorts noteras att hallen i princip befinner sig i ”originalskick” med ytskick och
tekniska installationer. Underhållet har minimerats i väntan på framtida planer
på åtgärder.
Östersjöhallen är belägen längs Björkholmskajen på Trossö i Karlskrona och
är sammanlänkade med Idrottshallen via en entrébyggnad. Östersjö-hallen
uppfördes på 80-talet i huvudsak för tennisspel, men också för mässor och
utställningar.
forts.
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Sammanträdesprotokoll
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§ 36 (forts).
Ny Östersjöhall
Östersjöhallen utgörs av en större idrottshall som är delbar i två vilket
tillsammans med befintliga Idrottshallen ger möjlighet till tre hallar.
Hallarna fungerar idag för skolidrott, idrottsföreningar (främst handboll,
bordtennis samt dans). I viss utsträckning fungerar hallarna också för mässor
och evenemang.
Kommunen äger idag berörda byggnader och mark. Det har under en längre
tid pågått olika studier rörande ombyggnation av Östersjöhallen. Flera olika
utredningar har gjorts av möjligheter och problematik kring befintliga
byggnader och vilka framtida möjligheter som finns på berörda fastigheter.
Kommunledningsförvaltningen och drift- och serviceförvaltningen har med
skrivelse den 15 december 2015 lämnat yttrande och beslutsförslag.

_________
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§ 37
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tilldela kommunstyrelsen 10 mnkr som reserv för att hantera
flyktingsituationen,
2. att tilldela socialnämnden 4,5 mnkr,
3. att tilldela kultur- och fritidsnämnden 2,0 mnkr,
4. att tilldela arbetsmarknadsnämnden 7,4 mnkr,
5. att tilldela funktionsstödsnämnden 0,1 mnkr,
6. att tilldela kunskapsnämnden 23,9 mnkr,
7. att tilldela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 mnkr,
8. att tilldela drift- och servicenämnden 0,25 mnkr,
9. att tilldela överförmyndarnämnden 0,5 mnkr,
10. att resterande 12,6 mnkr från den statliga engångsersättningen om
65,5 mnkr, utreds vidare och presenteras vid mars månads sammanträde i
kommunstyrelsen,
11. att samtliga nämnder som fått en utökad ram, med anledning av de
65,5 mkr i engångsmedel, i samband med mars månads uppföljning
avrapporterar hur nämnderna använder och planerar att använda tilldelade
medel, samt
12. att vid samtliga uppföljningstillfällen och bokslut under år 2016 en samlad
redovisning sker av användningen av de till nämnderna tilldelade
engångsmedlen om 65,5 mnkr.
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§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Morgan Kullberg (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars-Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Emina Cejvan (M),
Mattias Liedholm (M), Anders Ovander (M), Birgitta Gamelius (M),
Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Anna Ottosson (M), Sophia Ahlin (M), Harry Rson Svensson (KD),
Ann-Louise Trulsson (KD) och Billy Åkerström (KD) reservera sig till förmån för
eget yrkande.
Camilla Karlman (SD), Michael Hess (SD), Martin Henriksson (SD),
Göran Eklund (SD), Ove Uppgren (SD), Tove Håkansson (SD),
Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Björn T Nurhadi (SD),
Paul Cederholm (SD) och Åsa Larsson (SD) reservera sig till förmån för eget
yrkande.
Yrkande
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Chatarina Holmberg (S),
Jan-Olof Petersson (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Christopher Larsson (SD) yrkar att tilldela kunskapsnämnden 32,9 Mkr,
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 Mkr, funktionsstödsnämnden
1,0 Mkr, socialnämnden 5,7 Mkr, överförmyndarnämnden 0,5 Mkr,
kommunstyrelsen som reserv 6,5 Mkr, kultur- och fritidsnämnden 3,0 Mkr,
arbetsmarknadsnämnden 11,4 Mkr och drift- och servicenämnden 0,25 Mkr.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag till attsatser
3,7,8,9, yrkar avslag på attsats 10, och yrkar ändringsyrkande på följande
attsatser 1. att tilldela kommunstyrelsen 0,5 mkr för att intensifiera arbetet mot
våldsbejakande extremism och 8 mkr som reserv för att hantera under året. 2.
att tilldela socialnämnden 7 mkr, 4. att tilldela arbetsmarknadsnämnden 11,9
mkr, 5.att tilldela funktionsstödsnämnden 0,6 mkr, 6. att tilldela
kunskapsnämnden 30,5 mkr, samt 11.att samtliga nämnder som fått en
utökad ram, med anledning av de 65,5 mkr i engångsmedel, i samband med
mars månads uppföljning avrapporterar hur nämnderna använder och planerar
att använda tilldelade medel, samt yrkar följande tilläggsyrkande:
forts.
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§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
1. att ge Kunskapsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
underlag för projektering av Jämjö Kunskaps Center, att prioritera att fullfölja
satsningar som följer skolöverenskommelsen, att använda befintliga lokaler
och utöka skolskjutsar,
2. att ge Kunskapsnämnden i uppdrag att prioritera och utöka arbete kring
värdegrund och alla människors lika värde för nyanlända, både genom att
prioritera utbildningsinsatser och elevhälsan,
3. Kunskapsnämnden får i uppdrag att prioritera satsningar på mer personal i
skolan genom visstidsanställningar som ska stärka det pedagogiska arbetet i
grundskolan och gymnasieskolan,
4. Kunskapsnämnden får i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan så att
kvalitén bibehålls trots den ökade inskolningen av nyanlända barn,
5. Kunskapsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med att införa modern
teknik i kommunen skolor enligt den plan som finns framtagen på
förvaltningen,
6. Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att prioritera yrkesintroduktion och
att skräddarsy kortare utbildningar efter arbetsmarknadens behov,
7. Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att öka ambitionsnivån vad gäller
värdegrundsarbete och samhällsorientering genom att prioritera
utbildningsinsatser för nyanlända,
8. Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram praktikplatser,
lärlingsplatser och beredskapsjobb enligt de intentioner som finns beskrivna i
Moderaternas och Kristdemokraternas missiv. Detta ska vara praktikplatser,
lärlingsplatser och beredskapsjobb som bidrar till att stärka Karlskronas
attraktionskraft, som till exempel skötsel av parker, friluftsområden,
skärgården, besöksmål med mera. Även praktikplatser, lärlingsplatser och
beredskapsjobb inom välfärden ska prioriteras,
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9. Arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram fler sommarjobb till unga,
utan att skapa en polarisering mellan folkbokförda och nyanlända ungdomar,
10. Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns HVB-platser för
ensamkommande flickor inom Karlskrona kommuns gränser,
11. Socialnämnden får i uppdrag att förstärkas Fältgruppen med
visstidsanställda under 2016,
12. Socialnämnden får i uppdrag att förstärka verksamheten med
visstidsanställda för att kunna arbeta kvalitativt och med snabbare
handläggning,
13. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att säkerställa att de insatser som
görs också kommer flickor till del, samt
14. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra riktade
kultursatsningar i kulturskolans regi eller fristående verksamhet med teater,
dans och/eller musik för tjejer, både för folkbokförda och nyanlända tjejer.
Lotta Antman (SD) och Göran Eklund (SD) yrkar bifall till Christopher Larssons
ändringsyrkande.
Billy Åkerström (KD) och Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till
Camilla Brunsbergs ändrings- och tilläggsyrkande.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande på attsats 11.
Anna Ekström (L), Ingrid Hermansson (C), Björn Gustavsson (MP),
Maiellen Stensmark (MP) yttrar sig.
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Elina Gustafsson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar
bifall på Camilla Brunsbergs ändringsyrkande på attsats 11.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Camilla Brunsbergs tilläggsattsatser
nr 1-14.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsen förslag på attsats 11 mot
Camilla Brunsbergs m fl ändringsyrkande på attsats 11 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Camilla Brunsbergs förslag.
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Camilla
Brunsbergs (M) förslag och mot Christopher Larssons (SD) förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
förslag röstar ja och den som biträda Christopher Larssons förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 22 ja-röster och 12 nej-röster, 39 avstår och 2
frånvarande att Camilla Brunsbergs förslag är motförslag. Voteringsprotokoll
2.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag på attsats
1-10, 12 mot Camilla Brunsbergs (M) förslag på attsats 1-10, 12 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja och den som biträda Camilla Brunsbergs förslag röstar nej.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad

65

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Fullmäktige beslutar med 44 ja-röster och 17 nej-röster, 9 avstår och 5 enligt
kommunstyrelsens förslag på attsats 1-10, 12. Voteringsprotokoll 3.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 1 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 28 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 3
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 1. Voteringsprotokoll 4.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 2 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 28 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 3
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 2. Voteringsprotokoll 5.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 3 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad

66

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/116 1.4.1

§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Fullmäktige beslutar med 28 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 3. Voteringsprotokoll 6.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 4 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 5 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 6 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 7 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 41 nej-röster, 2 avstår och 3
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 7. Voteringsprotokoll 7.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 8 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 41 nej-röster, 2 avstår och 3
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 8. Voteringsprotokoll 8.
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Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 9 och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 10
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 8. Voteringsprotokoll 9
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 11
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 11. Voteringsprotokoll 10.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 12
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 13
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
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Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 13. Voteringsprotokoll 11.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunsbergs tilläggsyrkande nr 14
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Camilla Brunsbergs
tilläggsyrkande röstar ja och den som avslå densamma röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 29 ja-röster och 42 nej-röster, 2 avstår och 2
frånvarande att avslå tilläggsyrkande nr 14. Voteringsprotokoll 12.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 45, föreslagit
kommunfullmäktige besluta
1. att tilldela kommunstyrelsen 10 mnkr som reserv för att hantera flyktingsituationen,
2. att tilldela socialnämnden 4,5 mnkr,
3. att tilldela kultur- och fritidsnämnden 2,0 mnkr,
4. att tilldela arbetsmarknadsnämnden 7,4 mnkr,
5. att tilldela funktionsstödsnämnden 0,1 mnkr,
6. att tilldela kunskapsnämnden 23,9 mnkr,
7. att tilldela miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 mnkr,
8. att tilldela drift- och servicenämnden 0,25 mnkr,
9. att tilldela överförmyndarnämnden 0,5 mnkr,
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10. att resterande 12,6 mnkr från den statliga engångsersättningen om 65,5
mnkr, utreds vidare och presenteras vid mars månads sammanträde i
kommunstyrelsen,
11. att samtliga nämnder som fått en utökad ram, med anledning av de 65,5
mnkr i engångsmedel, i samband med mars månads uppföljning redovisar
plan för medlens användande, samt
12. att vid samtliga uppföljningstillfällen och bokslut under år 2016 en samlad
redovisning sker av användningen av de till nämnderna tilldelade
engångsmedlen om 65,5 mnkr.

Ärendet
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med
flyktingsituationen, beslutade regeringen i en extra ändringsbudget att ge
kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Vid
fördelningen av detta stöd mellan kommunerna har antalet asylsökande
och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i
relation till kommunens befolkningstal beaktats. Fördelningen för
kommuner har utgått från befolkningen den 31 december 2014,
asylsökande per den 1 november 2015 samt nyanlända under januari till
september 2015.
För Karlskrona kommun innebär detta att ett engångsbelopp om 65,5
miljoner kronor har utbetalats i december månad 2015.
Trots att utbetalningen har skett under år 2015 kan stödet även
användas för att täcka kostnader som kan förväntas uppstå under år
2016.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 § 242 att tilldela
kunskapsnämnden 4,0 mnkr ur detta belopp att användas för kostnader
som uppstått år 2015.
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Resterande belopp om 61,5 miljoner kronor föreslås av utredaren
avsättas för att hantera kostnader för 2016.
Medlen som ska fördelas ska inte påverka kostnaderna över åren utan
täcka kostnader som är att hänföra till engångsinsatser för nyanlända.
De insatser som görs med ovanstående medel måste av nämnderna
beaktas som engångsinsatser innebärande att framtida kostnader ska
hanteras inom nämndernas ordinarie budgetramar.
Medlen avses att användas till olika insatser för att underlätta och
påskynda etablering.
Bland annat fördelas medel till medfinansiering av utbildningsinsatser,
initiala kostnader för etablering av nya HVB för ensamkommande barn,
utökade föreningsbidrag, utökade satsningar på sysselsättningsinsatser
för att påskynda och förbättra etablering av nyanlända, etablering och
utbyggnad av skolverksamheter för nyanlända barn, insatser vid
planarbete och innovativa satsningar för bostäder, samt reserv för
kostnader som kan komma att uppkomma.
Förslag till fördelning
Central pott – 10 mnkr
Karlskrona kommun står inför utmaningar 2016 och kommande år för att på ett
framgångsrikt sätt kunna möte de behov som uppkommer i samband med
etablering av nyanlända.
Prognoserna inför 2016 visar på att även under detta år kommer ett stort antal
människor på flykt att söka sig till Sverige och till Karlskrona kommun. Med
andledning av det förhållandet avsätts medel för att under 2016 snabbt kunna
vika medel för behov som kan uppkomma i någon del av den kommunala
verksamheten.
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a) Socialnämnden 4,5 mnkr
Karlskrona kommun har under 2015 tagit emot 200 asylsökande
ensamkommande barn att jämföra med 2014 då antalet var drygt 40 barn.
Merparten av de 200 barn som kommit under 2015 har kommit efter augusti
månad, vilket har inneburit en stor påfrestning och utmaning för
socialnämnden i att göra skyddsbedömningar, utredningar och säkerställa
plats på HVB eller i familjehem. Flertalet barn bor på HVB och är i tonåren.
Etablering av kommunala HVB har varit svårt att få fram och ett stort antal
barn är placerade på privata HVB.
Vidare har personal inte hunnit med att utreda och säkerställa att barnen får
sina behov tillgodosedda, vilket lett till att verksamheten har Lex Sarah-anmält
sig själv till IVO (tillsynsmyndigheten). Under nästkommande år är
prognoserna fortsatt höga på antalet ensamkommande barn som förväntas
komma till kommunen vilket ställer stora krav på att kommunen måste klara
utmaningen att etablera kommunala HVB för att kunna säkerställa tryggt
boende för barnen. Initialt driver detta kostader för ombyggnad av lokaler,
inköp av inventarier, etablering av ny verksamhet.
I samband med större antal asylsökande och den speciella situation de
befinner sig i tarvar detta behov av nya kunskaper hos personal, men också
behov av att utveckla nya metoder för rekrytering av familjehem, särskilt
förordnade vårdnadshavare och inte minst introduktionsmaterial anpassad till
de nyanlända barnen.
b) Kultur- och Fritidsnämnden 2 mnkr
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har under hösten 2015 sett ett
ökat användande av befintliga verksamheter. Fritidsgårdar i områden där
det finns HVB för ensamkommande barn har fått en ökad
besöksfrekvens och någon fritidsgård har också upparbetat ett
samarbete med näraliggande HVB. Bibliotek och idrottsanläggningar har
också ökat sin besöksfrekvens. Inom verksamheten konstaterar man ett
utökat behov av att kunna tillhandahålla fritidsaktiveteter för boende på
asylboende i alla åldrar.
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Behov kan också finnas att utöka med någon fritidsgård i de områden
där det bor flest nyanlända. Samverkan med civilsamhället och
föreningslivet är viktigt i dessa sammanhang. Flera föreningar är
intresserade av att hjälpa till och en mängd idéer om samverkan mellan
föreningsliv och kommun finns för att med hjälp av fritidsaktiviteter
underlätta och påskynda arbetet med etablering av nyanlända.
c) Arbetsmarknadsnämnden 7,4 mnkr
Arbetsmarknadsnämnden har en central uppgift i arbetet med att skapa en
framgångsrik etablering för nyanlända. Arbetsmarknadsnämnden har från
årsskiftet också det kommunalt övergripande ansvaret för arbetet med
integration och etablering. För att detta arbete ska vara framgångsrikt behöver
verksamheten tillgång till olika satsningar som påskyndar nyanländas väg in i
studier och eller arbete.
Behov av att satsa på bland annat SFI-kordinatorer för att hjälpa elever att få
det stöd de behöver i utbildningen i svenska, språkkoordinatorer för att få
tillgång till praktikplatser/anställningar där nyanlända får praktisk språkträning,
samt andra sysselsättningsinsatser som kan bidra till etablering på
arbetsmarknaden, exempelvis en uppväxling av riktade så kallade
beredskapsjobb.
Fler arbetsmarknads och utbildningsspår för att underlätta för nyanlända är
under bearbetning såsom exempelvis program för att stötta entreprenörskap
hos nyanlända, samt utvidga samhällsorienteringen till att också omfatta
ungdomar. När det gäller ensamkommande ungdomar görs också en satsning
på fler sommarjobb under 2016 där 1,5 mnkr av de fördelade pengarna avser
detta.
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d) Funktionsstödsnämnden 0,1 mnkr
Nämndens medarbetare kommer i sitt arbete alltmer i kontakt med nyanlända
brukare. Inte sällan kräver det speciell kompetens för att möta och bemöta
människor med erfarenheter från krigshärdar och att vara på flykt. Medel
avsätts därför till lämplig kompentenshöjning.
Nämnden har i sitt arbete med nyanlända brukare kommit att möta komplexa
hjälpbehov av långvarig karaktär som det i dagsläget är oklart om annan
huvudman kommer att finansiera. Nämnden kommer att återkomma i detta
och kan därför komma att under 2016 behöva ekonomiska medel för att kunna
leverera rätt hjälp för speciella behov hos nyanlända brukare.

e) Kunskapsnämnden 23,9 mnkr
Till Karlskrona kommun kom under 2015 förutom de ensamkommande
barnen ytterligare cirka 165 asylsökande barn som omfattas av grund
och gymnasieskola. Antalet barn har inneburit och innebär en stor
utmaning för verksamheten nu och lång tid framöver. Den dramatiska
ökningen av antalet barn och ungdomar har inneburit att verksamheten
inte har kunnat leverera kartläggning av barnen, inte etablera
skolverksamhet i önskad omfattning och flera barn och ungdomar får
vänta länge på att få tillgång till skolgång. Nämnden kommer att genom
tilldelade medel höja kompetensen hos personalen där 1,9 mnkr avsätts
för detta. Investering i utbyggnad, ombyggnad och nyetablering av
lokaler är nödvändiga för ändamålet avsätts 14 mnkr och avser då
tillbyggnad på Tullskolan och nya lokaler för gymnasieelever.
För att fördela antalet nyanlända elever till alla skolor för att på så sätt ge
bästa möjlighet för eleverna och för att använda befintliga resurser på
bästa sätt behöver elever skolskjuts och därför avsätts 2 mnkr till detta
ändamål.
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Schablonersättningen för nyanlända elever har höjts och innebär att
medel framgent kommer att finnas att tillgå för att kunna ge nyanlända
elever den skolgång de har rätt till. Utmaningen framgent ligger i att
etablera lokaler för skolgång, rekrytera personal med rätt utbildning och
med rätt metoder och samverkan med andra tillhandahålla skolgång för
nyanlända elever.

f) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 0,25 mnkr
Bostadssituationen för nyanlända är svår i många kommuner och så även i
Karlskrona. De ökande flyktingströmmarna har genererat att Migrationsverket
har svårt att etablera boende för asylsökande och vid några tillfällen har man
inte kunnat garantera tak över huvudet. Läget är kritiskt. Detta läge gäller
också för de nyanlända som har fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i
Sverige. Det råder långa väntetider för nyanlända för att hitta kommunplatser.
Detta genererar att de blir kvar på Migrationsverkets asylboenden alltför länge,
vilket försvårar etablering i Sverige. I Karlskrona har vi under senaste åren sett
en ökning av inneboende, trångbodda familjer, vilket i flera fall leder till annan
social problematik. Efterfrågan på bostäder för nyanlända kommer att fortsätta
vara hög de närmaste åren. I Karlskrona kommun har vi ett kraftigt underskott
på bostäder för nyanlända och antalet nyanlända i behov av bostad har ökat
kraftigt. Karlskrona Kommun har under de två senaste åren inte lyckats
tillhandahålla bostäder till nyanlända i den utsträckning som man har skrivit
avtal om med Länsstyrelsen. I mars kommer tvingande lagstiftning att börja
gälla som innebär att alla Sveriges kommuner ska ta emot kommunplacerade
nyanlända. Detta innebär att Karlskrona kommun ytterligare behöver ta fram
lämpliga bostäder såväl på kort som på lång sikt.
I Karlskrona kommuns bostadsförsörjningsprogram pekas nyanlända ut som
en grupp som behöver prioriteras. I programmet lyfts olika strategier fram som
ska prioriteras för att tillhandahålla bostäder. Bland annat nämns god
planeringsberedskap, ortsanalyser, effektivisering av det befintliga
bostadsbeståndet, strategier för markinnehav och utveckling av nätverk med
andra aktörer, samt intern samverkan mellan berörda förvaltningar för att
kunna uppnå målsättningen för bostadsförsörjningen.
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§ 37 (forts).
Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Bostadssituationen har snabbt förändats när det gäller nyanlända. Från att ha
varit ansträngd är den nu akut. Det handlar om att kunna säkerställa att
personer med uppehållstillstånd får tillgång till en lämplig bostad, att
ensamkommande barn kan säkerställas en plats på HVB, att lokaler för skola
finns att tillgå. För att detta ska bli möjligt behövs insatser på såväl kort som
på lång sikt.
En samverkan mellan berörda förvaltningar är nödvändig. I dagsläget finns en
strategisk arbetsgrupp som är förvaltningsövergripende som arbetar med
frågan. Denna insats behöver växlas upp och därmed föreslås att avsätta 0,25
mnkr till detta. Syftet är att man ska kunna arbeta fram skarpa förslag som det
sedan i sin tur behöver avsättas medel för att genomföra.

g) Drift- och servicenämnden 0,25 mnkr
Se text under punkten f.

h) Överförmyndarnämnden 0,5 mnkr
Antalet ensamkommande barn som kommit till Karlskrona Kommun har
under 2015 ökat kraftigt och förväntas också under 2016 vara högt. För
att kunna säkerställa att alla barn som kommer till Karlskrona kommun
utan vårdnadshavare får en god man har Överförmyndarnämnden
anställt en extra resurs. Överförmyndaren tilldelas därav medel för att
under 2016 kunna säkerställa det ökade behovet av gode män.
Resterande medel – 12,6 mnkr, fortsatt utredning
I dialogen med kommunens samlade nämnder/verksamheter har framkommit
flera förslag och behov som behöver utredas vidare. Ett
förvaltningsövergripande integrationsprojekt föreslås, satsning på
föräldrautbildning riktad till nyanlända, medel för insatser från FSF till personer
med särskilda behov, samt innovativa satsningar för att kunna säkerställa
bostäder till nyanlända, etablering av HVB och lokaler för skolverksamhet.
Dessa förslag behöver utredas vidare.
_________
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§ 38
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 383, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 december 2015, §
243 att bordlägga ärendet.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2015, §
63, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att anordna utbildning för
skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, HLR och lära sig
att göra AKUT-testet.
Kunskapsnämndens AU har vid sammanträde den 15 oktober 2015 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i grundskolans ämne Idrott
och Hälsa ingår både L-ABC och HLR som centralt innehåll i kursplanen för
årskurserna 7-9 under rubriken Hälsa och livsstil, samt även i kunskapskraven
i åk 9. Därmed är alla elever i årskurserna 7-9 garanterade att få denna
utbildning och kunskap.
Som legitimerad idrottslärare har man behörighet att genomföra HLRutbildning med eleverna. Skolornas skolsköterskor finns även att tillgå som
stöd för utbildningen av eleverna. Det finns ett väl etablerat samarbete mellan
skolsköterskorna där de lånar HLR-dockor mellan skolorna för att
undervisningen med eleverna ska gå så smidigt som möjligt.
forts.
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§ 38 (forts).
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
AKUT-testet däremot, ingår inte i kursplanen Idrott och Hälsa. Eftersom det
centrala innehållet i kursplanen är anpassat till timplanen för ämnet, skulle en
komplettering med AKUT-testet kunna innebära att eleverna får mindre av
någon annan del av det centrala innehållet.
Ett alternativ skulle kunna vara att AKUT-testsutbildningen endast ges till de
elever som valt ämnet Idrott och Hälsa inom Elevens val.
Rektor är enligt skollagens 2 kap, 10 §, den som fattar beslut om enhetens
inre organisation och inriktning. Lösningsförslagen ovan måste därför vara
frivilliga för rektor att införa. Kommunstyrelsen kan därför inte fatta beslut
enligt Sverigedemokraternas förslag.
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§ 39
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 384, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 december 2015, §
244 att bordlägga ärendet.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD). Förslaget är att
tillföra socialförvaltningen de resurser som behövs för införskaffande av
nödvändiga tekniska hjälpmedel. Motionärerna anför att det inom
socialförvaltningen råder brist på tekniska hjälpmedel, som hade kunnat
underlätta och effektivisera personalens arbete, främst kring dokumentation
och planering. Som exempel lyfts fram att med läsplattor och smarta telefoner
skulle vissa dokumentationsmoment, framförallt vid resor kunna göras på plats
eller i bil i direkt anslutning till klientbesök, så att dokumentationen sker direkt,
och restiden kan användas effektivare. Även möjligheten till att läsa och skriva
e-post utan att behöva vara på kontoret skulle underlätta och effektivisera
arbetet.
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 2015, § 165, lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Socialförvaltningens bedömning är att motionärernas ambition är synnerligen
lovvärd. Användande av andra tekniska lösningar än de som finns tillgängliga
idag skulle sannolikt kunna öka effektiviteten i handläggningen i flera
avseenden, särskilt vid hembesök och längre resor. Samtidigt förutsätter detta
att förvaltningen har tillgång till system som stöder denna typ av lösningar.
forts.
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§ 39 (forts).
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal
Just nu görs en planering för hur upphandling av nytt verksamhetssystem ska
genomföras, och att verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar med
bibehållen säkerhet är en förutsättning för att den förbättring som
motionärerna beskriver ska kunna äga rum. I nuvarande avtal med leverantör
av verksamhetssystem ingår inga mobila lösningar, utan dessa skulle få köpas
till separat.
I den preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget ett
antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är inte startad.
Medel för denna sorts lösningar blir användbara först när de kan bli en realitet,
vilket i nuläget alltså inte är fallet.
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta
budgetår.
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan internt
genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen budgetprocess
med ett eventuellt äskande som resultat, eller i prioriteringen av sina medel
när beslut om internbudget tas. Sådana prioriteringar eller beslut behöver i sin
tur baseras på kostnadsberäkningar utifrån vad upphandlingen av
verksamhetssystem ger vid handen när den är slutförd.
________
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§ 40
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 385, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 10 december 2015, §
245 att bordlägga ärendet.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att upprätta ett
migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyloch flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen.
Motionärerna angör att samtliga kommunala verksamheter som påverkas av
asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen ska redovisa sina utgifter och intäkter utifrån detta. Jämförelsen
görs med exempelvis äldrevård och skola, där motionärerna menar att
kostnader går att ta fram för dessa grupper.
Det bör i sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa kostnader
går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är områdesindelade i
den kommunala förvaltningen. Äldreförvaltningens samtliga kostnader går lätt
att redovisa och det är uppenbart att det är äldre det avser. Det samma gäller
skola och barnomsorg, eftersom det finns en särskild förvaltning för dessa
verksamheter.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

28 januari 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

81

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1596 1.2.6

§ 40 (forts).
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen
statistikkategori inom de flesta verksamheter. Efter att en person beviljas asyl i
Sverige, får hen ett permanent uppehållstillstånd (PUT). Enligt lag ska en
person som beviljats PUT ha samma rättigheter och skyldigheter som de som
har svenskt medborgarskap, och ska behandlas av myndigheter på samma
sätt. Till de rättigheter en svensk medborgare har hör bl.a. att inte annat än i
undantagsfall registreras i myndighetsregister utifrån sexuell läggning,
etnicitet, funktionssvårigheter, sjukdomar o.s.v.
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk bakgrund
”registrerades”.
Även om en sådan registrering tillätts, skulle flera av de bedömningar som
efterfrågas kräva att godtyckliga bedömningar fick göras.
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra kommuninvånare för att få fram ett godtyckligt underlag.
Sammanfattad bedömning
En del av de kostnadsredovisningar som motionärerna efterfrågar av
nämnderna, går redan idag att utläsa i respektive nämnds bokslut. Andra
kostnadsberäkningar är inte möjliga att göra utan godtyckliga bedömningar.
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut. Inga
särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för olika
grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen styrs av hur
fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala verksamheten.
________
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§ 41
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2015, §
47, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att all frukt till förskolorna och
skolorna ska vara ekologisk.
Drift- och servicenämnden har den 27oktober 2015, § 146, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kostavdelningen har i uppdrag att öka andelen ekologiska inköp och att
kravcertifiera kostavdelningens kök (kravcertifiering nivå 1 under 2015).
I samarbete mellan köken och ledningen för kostavdelningen kompletteras
kontinuerligt inköpslistan för obligatoriska inköp av livsmedel. När det gäller
kommunens avtal för frukt och grönt kan köken köpa från leverantörens totala
utbud då avtalet inte avser utvalda produkter. Detta innebär att inköpen av
ekologisk frukt inte begränsas av vilka produkter som angivits i
upphandlingsunderlaget. Karlskrona kommuns leverantör gör bedömningen att
tillgången på ekologisk frukt kan möta efterfrågan. Noteras bör dock att bristen
på svensk ekologisk frukt är stor, vilket medför att merparten av den
ekologiska frukten importeras.
forts.
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§ 41 (forts).
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Merkostnaden för att köpa in all frukt ekologisk uppskattas till cirka 400 tkr per
år. Kostavdelningen har under en längre period successivt infört mer
ekologiska livsmedel inom ramen för fastställd livsmedelsbudget.
Köken får direktiv om att säsongsanpassa, minska svinnet och arbeta med
förändrade matlagnings- och arbetsmetoder, vilket långsiktigt gör att inköpen
av ekologiskt ökar.
_________
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§ 42
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015, §
92, av Emma Stjernlöf (M). Förslaget är att analysera behovet av bättre och
behovsoptimerad schemaläggning och att utreda möjligheten att på prov införa
schemaläggning på ett eller flera vårdboenden inom funktionsstödsförvaltningen och äldreförvaltningen med hjälp av den beprövade och
sjukvårdsanpassade algoritmiska metoden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 20 november 2015 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen arbetar redan idag med att
bemanna sina verksamheter efter brukarens behov. Det som tidigare har
saknats är en teknisk lösning, ett stödsystem där parametrar kan läggas in för
att synliggöra behovet för medarbetare. I augusti 2015 påbörjades första
steget in i ett så kallat algoritmiskt schema för särskilt boende i
äldreförvaltningen. Detta genom stödsystemet Time Care som är ett
datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både brukarens
och arbetsgivarens behov samt medarbetarens individuella önskemål
angående arbetstider. Grunddata beskriver bemanningskrav och inom den
graf/ram som visar behovet schemaläggs medarbetarna.
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§ 42 (forts).
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Äldreförvaltningen har som mål att alla arbetsplatser inom verksamhetsområdena särskilt boende och hemtjänst skall vara i drift och arbeta med
behovsoptimerad bemanning via Time Care under 2016.
Funktionsstödsförvaltningen inväntar utvärderingen av de första boendena i
äldreförvaltningen innan de ämnar fatta beslut om införande av stöd-system
för att hantera så kallade algoritmiska system.
_________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016
§ 43

Svar på medborgarförslag om att förtöja de flytande studentbostäderna i
direkt anslutning till Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Campusområdet vid Gräsvik

§ 44

Svar på medborgarförslag om en centrumklocka centralt belägen i
Rödeby

§ 45

Svar på medborgarförslag om att ta fram en komplett arkitekturguide för
bebyggelsemiljön i kommunen

§ 46

Muntlig frågestund

§ 47

Avgifter för mat i dagverksamheten, äldrenämnden

§ 48

Hastighetsplan för Karlskrona kommun

§ 49

Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun

§ 50

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

§ 51

Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona

§ 52

Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun

§ 53

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 54

Kommunala val

§ 55

Anmälningsärenden

§ 56

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 57

Inkomna interpellationer

§ 58

Svar på interpellation om landsbygds- och skärgårdsmiljonen

§ 59

Svar på interpellation angående traineejobb

§ 60

Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test

§ 61

Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens personal

§ 62

Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen

§ 63

Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska vara
ekologisk

§ 64

Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning

§ 65

Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 18 februari 2016 klockan 13.00 – 18.00

Beslutande

Sign

Ordförande
1:e vice ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S) kl 14.55-18.00 §§
49-65
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S) kl 13.35-18.00 §§ 48-65
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S) kl 13.00-17.10 §§ 4356
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Roland Andréasson (S)
Lotta Holgersson (S) kl 13.00-16.30 §§ 43del av §§ 50
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Lotta Altvall (S) kl 13.00-16.30 §§ 43del av §§ 50
Patrik Hansson (S)
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S) kl 13.00-17.30 §§ 43del av §§ 62
Shahram Behrous (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M) kl 13.00-17.30 §§ 43-del
av §§ 62
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Annicka Engblom (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
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Sophia Ahlin (M) kl 13.00-16.45 §§ 43-51
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Ove Uppgren (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD) kl 14.55-18.00 §§ 49-65
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Jan-Olof Petersson (L) kl 13.00-17.00 §§ 4353
Börje Dovstad (L)
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Tommy Andersson (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP) kl 13.00-17.30 §§ 43del av §§ 62
Johan Eriksson (V)
Ulf Hansson (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD)
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD) kl 13.00-17.45 §§ 43-del
av §§ 62

Ersättare

Sign

Sign

Claes-Urban Persson (S) kl 13.00-17.15 §§
43-60
Marcus Degerskär (S) kl 13.00-14.55, 17.1018.00 §§ 43-48, 57-65
Håkan Eriksson (S)
Anna Strömqvist (S)
Tajma Sisic (S) kl 13.00-17.30 §§ 43-del av
§§ 62
Mats Fagerlund (S) kl 13.00-13.35, 17.1518.00 §§ 43-47, 61-65
Daniel Håkansson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Anders Persson (S)
Morgan Kullberg (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 13.00-17.30 §§ 43del av §§ 62
Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-16.00 §§
43- del av §§ 50
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Tove Håkansson (SD) kl 13.00-17.30 §§ 43del av §§ 62
Göran Eklund (SD)
Robert Andersson (SD)
Gunilla Ekelöf (L)
Mikael Augustsson (L)
Pernilla Persson (C)
Marcus Ottosson (V) kl 13.00-17.45 §§ 43del av §§ 62
Bengt Fröberg (M) kl 16.45-17.45 §§ 52-del
av §§ 62
Övriga

Närvarande ersättare

Sattar Zad (S)
Ida Henriksson (S)
Johan Ekström (S) kl 13.00-16.15
Bengt Fröberg (M) kl 13.00-16.45 §§ 43-51
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M)
Ulf Danielsson (M)
Desiree Hoberg (V)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Harry Rson Svensson (KD)
Mats Fagerlund (S) kl 13.35-17.15 §§ 48-60
Marcus Degerskär (S) kl 14.55-17.10 §§ 4956

tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Anders Ovander (M) och Yvonne Sandberg-Fries
(MP)

Justerade paragrafer

§§ 43 - 65

Sign

Sign

Sign
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Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rikard Jönsson

Justerare

_______________________________
Anders Ovander

_______________________________
Yvonne Sandberg-Fries

Sign

Sign

Sign
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 26 februari 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 februari 2016

7

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/1743 1.2.2

§ 43
Svar på medborgarförslag om att förtöja de flytande
studentbostäderna i direkt anslutning till Blekinge Tekniska
Högskola, BTH, och Campusområdet vid Gräsvik
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 67,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att utreda
möjligheten att förtöja de flytande studentbostäderna i direkt anslutning till
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Campusområdet vid Gräsvik.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2015, § 249,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Det finns sedan KA 2-tiden, brygg- och kajanläggningar som borde kunna
erbjuda denna placering. Detta torde vara betydligt bättre läge både för de
boende studenterna och för BTH och för staden. Också Stumholmskanalen, vid kv Sparre, torde kunna vara ett bättre fungerande alternativ
istället för Lerkajen vid Saltsjöbaden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, har i samverkan med andra
berörda förvaltningar, tittat på alternativa lokaliseringar för det fartyg som
är avsett att hysa både studentbostäder och vandrarhem. Campus Gräsvik
har varit ett sådant område men detta har avfärdats, i första hand på grund
av för grund vattendjup. Även placeringen vid kv Sparre har diskuterats
men även det avfärdats på grund av påverkan på kulturmiljö och tveksamheter vad gäller infrastruktur och parkering. Fartyget har nu tidsbegränsat
bygglov på fem år vid Oljekajen, Hattholmen.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/3105 1.2.2

§ 44
Svar på medborgarförslag om en centrumklocka centralt belägen i
Rödeby
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 68,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 september 2014, § 157, av Jörgen Anehäll. Förslaget är att en
centrumklocka uppförs centralt i Rödeby, förslagsvis monterad på taket till
fastigheten som huserar bland annat Coop Konsum. Där är den väl synlig
från hela centrum menar förslagsställaren
Drift- och servicenämnden har den 15 december 2015, § 173, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
En klocka av detta slag kostar mellan 15 000 kronor och 25 000 kronor
exklusive moms. En monteringskostnad på cirka 10 000 kronor tillkommer.
Drift- och serviceförvaltningen har inte budget att prioritera en sådan
utsmyckning.
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/182 1.2.2

§ 45
Svar på medborgarförslag om att ta fram en komplett arkitekturguide
för bebyggelsemiljön i kommunen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 69,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist. Förslaget är att ta fram
en komplett arkitekturguide för bebyggelsen och bebyggelsemiljön i
kommunen. Ett arkitekturlexikon som i bild och text ger beskrivningar av
offentliga, privata, religiösa och allmänna arkitekturmiljöer. Gärna i en
publikation i bokform men också i digital form, och med sammanfattningar
på flera språk.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2015, § 250,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget är intressant
och att det är en god idé att ta fram underlag om arkitektur och
bebyggelsemiljöer i kommunen. I nuläget saknas dock resurser för ett så
omfattande arbete.
Förvaltningen avser dock söka stöd hos Länsstyrelsen för att ta fram ett
kulturmiljöprogram kring bebyggelsen inom världsaravet. Tanken är att
detta ska göras tillgängligt både digitalt och i pappersform. Detta kan vara
ett första steg i arbetet med att visa värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer i kommunen.
_________
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§ 46
Muntlig frågestund
Carl-Göran Svensson (M) ställer en fråga till ordförande i kultur- och
idrottsnämnden Jonas Sandström (S) om badkulturen i Rödeby
simhall.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar.
_________

Yvonne Sandberg-Fries (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson (S) om vad som händer med
kultursatsningen.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) svarar
__________

Billy Åkerström (KD) ställer en fråga till ansvarigt kommunalråd
Börje Dovstad (L) om Lyckeby BTK:s framtid att bedriva sin
verksamhet.
Kommunalråd Börje Dovstad (L) svarar.
_________
Ann-Louise Trulsson (KD) ställer en fråga till ordförande i
kunskapsnämnden Chatarina Holmberg (S) om lärarsituationen i
Karlskrona och rekryteringen av densamma.
Ordförande Chatarina Holmberg (S) svarar.
_________
forts.
Sign
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§ 46 forts
Muntlig frågestund
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om utbildning om kvinnors rättigheter för nyanlända
pojkar.
Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S) svarar.
________
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Äldrenämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2762 1.3.1

§ 47
Avgifter för mat i dagverksamheten, äldrenämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att höja avgiften för mat i dagverksamheten till 58 kronor enligt underlag i
missivet och att höjningen träder i kraft 1 april 2016.
Yrkande
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar på att höja avgiften för mat i
dagverksamheten till 47 kronor från den 1 april 2016 och till 58 kronor från
den 1 januari 2017.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg Karlssons (V) ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 60,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att höja avgiften för mat i dagverksamheten till 58 kronor enligt underlag i
missivet och att höjningen träder i kraft 1 april 2016.
Ärendet
Äldrenämnden har den 23 november 2015, § 191, tagit beslut i ärendet.
Avgiften för mat i dagverksamhet har tidigare endast motsvarat råvarukostnaden då maten en gång i tiden inhandlats och tillagats av brukare och
personal tillsammans. Idag serveras under en dag i dagverksamhet
frukost, lunch och eftermiddagsfika till en avgift på 37 kronor.
forts.
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KS 2015/2762 1.3.1

§ 47 forts
Avgifter för mat i dagverksamheten, äldrenämnden
Ingen av dagverksamheterna lagar längre någon lunch själva utan
beställer av kommunens kök. Inför 2016 föreslås att avgiften för mat i
dagverksamhet likställs med avgiften för lunch, 58 kronor, vilket innebär en
höjning med
21 kronor. Inför 2017 bör avgiften beräknas utifrån samma princip som för
korttidsboende, dock med hänsyn till att kvällsmålet inte ingår.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/2617 4.9.2

§ 48
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet (minoritetsåterremiss).
Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar på ärendet återremitteras för 1. att ge ett
uppdrag till drift- och serviceförvaltningen att ha en dialog med de
kommuninvånare som får sin hastighet höjd från 30 km i timmen till 40 km i
timmen, samt presentera kommuninvånarnas synpunkter för drift- och
servicenämnden, och utifrån det bereda ärendet, 2. att ge ett uppdrag till
drift- och serviceförvaltningen att ha en dialog med det lokala näringslivet
som är beroende av snabba trafikflöden, så att de får ge sin syn på hur de
nya hastigheterna kommer att påverka dem i sin vardag, och presentera
dessa synpunkter för drift- och servicenämnden och utifrån det bereda
ärendet, 3. att ge ett uppdrag till drift- och serviceförvaltningen att
presentera hur arbetet med att ta fram flexibelt anpassade hastigheter
utifrån varje enskilt tätbebyggt område, med tydliga motivationer, istället för
en övergripande hastighetsplan, skulle kunna gå till, 4. att förtydliga
principerna gällande trafiktåliga länkar där man skiljer på trafiklänkar med
gång- och cykelvägar och trafiktåliga länkar utan gång- och cykelvägar och
vilka hastigheter som ska gälla för dessa,
5. att utvärdera det som har skett i Karlstad gällande Länsstyrelsens
upphävning av kommunens beslut kring bashastighet om 40 km/timmen
inom tätbebyggt område enligt beslut som fattades av Länsstyrelsen
2011-06-16, 6. att i arbetet med anpassade hastigheter säkerställa att det
finns 30 km/timmen vid samtliga skolor, både fristående och kommunala, i
Karlskrona kommun, och återkoppla till kommunstyrelsen.
forts.
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Jan Lennartsson (M), Tommy Olsson (KD), Carl-Göran Svensson (M),
Birgitta Gamelius (M) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på Camilla
Brunsbergs återremiss yrkande.
Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall på alternativ 1 och att anta hastighetsplanen.
Åsa Gyberg-Karlsson (V), Tommy Andersson (MP) och Sofia Bothorp (MP)
yrkar bifall på alternativ 1.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Stjernlöf (M), Patrik Hansson (S) och Jan-Olof Pettersson (L) yttrar
sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill att ärendet ska
återremitteras röstar JA och de som vill att ärendet ska avgöras idag röstar
NEJ.
Fullmäktige beslutar med 27 JA-röster och 46 NEJ-röster och 2
frånvarande att ärendet ska återremitteras (minoritetsåterremiss)
Voteringsprotokoll 1.

Forts
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 61,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta hastighetsplan för Karlskrona kommun enligt alternativ 3, samt
2. att sträckor med 30 km/h vid skolor behålls och föreslås gälla klockan
06.00-18.00 året runt på grund av fritidsaktiviteter även när skolan är
stängd.

Ärendet
Drift- och servicenämnden har den 24 november 2015, § 163, tagit beslut
i ärendet.
Karlskrona kommun tog under 2011 fram en hastighetsplan för de
områden i kommunen som definieras som tätbebyggda. Inom dessa
områden är det kommunen som beslutar om högsta tillåtna hastighet.
Uppdraget genomfördes av ett konsultföretag.
Hastighetsplanen har utarbetats med utgångspunkt i skriften ”Rätt fart i
staden” som Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit
fram. Syftet med översynen är att få en bättre anpassning av hastighetsgränserna till de trafikpolitiska målen. Anpassningen av hastigheterna
syftar också till att förbättra trafiksäkerheten samt minska trafikens
miljöpåverkan.
Hastigheten påverkar trafiksäkerheten. Ju högre hastigheten är desto
högre är olycksrisken eftersom förarens möjlighet att reagera och hinna
avvärja en olycka minskar. Högre hastigheter ger också upphov till ett
högre krockvåld, vilket ökar risken att skadas allvarligt eller omkomma.
Som exempel är risken för en oskyddad trafikant, som en fotgängare eller
cyklist, att omkomma eller skadas allvarligt vid en kollision i 50 km/h 90 %,
40 km/h 30 %, medan risken vid 30 km/h enbart 10 %.
Även miljön kan förbättras med en lägre hastighet. På Trossö och på andra
platser i Karlskrona finns bostadsfastigheter som är utsatta för höga
bullernivåer.
Forts
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Vid lägre hastigheter minskar bullret från biltrafiken vilket leder till en bättre
livsmiljö för kommunens invånare. Vid lägre hastigheter minskar
bränsleförbrukningen, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp.

Även övriga ämnen som kan vara skadliga för miljö och människor minskar
med lägre hastighet. Exempel på sådana ämnen är kväveoxid, kolväten
och kolmonoxid.
I utredningen gjordes en nulägesanalys över trafiksystemet. Syftet med
denna var att analysera hur väl nuvarande hastighetsgränser uppnår de
kvaliteter som beskrivs i handboken ”Rätt fart i staden”. Analysen kan
sammanfattas med att dagens hastigheter oftast är för höga enligt
handbokens krav.
Karlskronas gatunät inom tättbebyggt område har delats upp i 450 länkar
eller delsträckor. Dessa delsträckor har sedan bedömts enligt ett antal
aspekter och klassificerats i nivåerna god, mindre god samt låg standard.
Omkring en tredjedel (140 länkar) av delsträckorna har idag en hastighet
som motsvarar god standard för alla aspekter. Omkring 20 av
delsträckorna har en mindre god standard för en eller flera aspekter,
medan övriga 290 länkar (ca 65 %) har en låg standard för en eller flera
aspekter.
I Nättraby bedömdes 24 % av vägnätets totalt 80 länkar ha en god
standard, och 5 länkar ha en mindre god standard. Övriga 55 länkar
bedömdes ha en låg standard. I Rödeby bedömdes 20 % av de
100 länkarna ha en god standard, och 3 länkar ha en mindre god standard.
Övriga länkar bedömdes ha en låg standard.
I Jämjö bedömdes knappt 20 % av de ca 80 länkarna ha en god standard
och endast 2 länkar en mindre god standard. Övriga länkar i Jämjö har en
hastighet som motsvarar låg standard.
Efter den inledande bedömningen togs ett förslag fram med nya
hastighetsgränser. Syftet med förslaget var att föreslå en hastighetsgräns
som ger så god standard som möjligt utifrån de olika aspekterna, samtidigt
som en logisk och sammanhängande hastighetssättning eftersträvades.
forts.
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
I hastighetsplanen föreslogs generellt att samtliga bostadsgator skulle få
en högsta tillåtna hastighet om 30 km/h. Som generell hastighetsgräns på
det övriga vägnätet föreslogs en bashastighet om 40 km/h. På huvudgator
kan man generellt säga att hastigheten föreslås sänkas 10 km/h jämfört
med dagens hastighetsgräns på de flesta länkar, men hastigheten höjdes
också 10 km/h på ett antal länkar.
Hastighetsplanen sändes ut på remiss år 2012 till Länsstyrelsen,
Polismyndigheten i Blekinge län, Trafikverket, Blekingetrafiken samt
vägföreningarna i Rödeby, Jämjö och Nättraby. Varken Länsstyrelsen,
Polismyndigheten eller Trafikverket hade några större invändningar mot
förslaget.
Blekingetrafiken ansåg att en hastighetssänkning på bland annat
Vädergatan, Konstnärsvägen samt Sunnavägen vore negativt ur
kollektivtrafiksynpunkt. De förespråkade att nuvarande hastighet om 50
km/h på de två förstnämnda gatorna samt 70 km/h på Sunnavägen
behålls.
Rödeby vägförening ansåg bland andra synpunkter att hastigheten på
Stationsvägen ska vara 30 km/h.
Nättraby vägförening ansåg bland andra synpunkter att hastigheten på
Åvägen, Mjöviksvägen samt Gamla Dalbyvägen i Nättraby bör bibehållas
på dagens 50 km/h. Båda vägföreningarna ansåg det vara positivt att få en
högsta tillåtna hastighet på 30 km/h i utpräglade bostadsområden.
Förslaget till hastighetsplan återremitterades av tekniska nämndens
arbetsutskott den 9 december 2014 § 11 för vidare beredning.
Konsultföretaget fick våren 2015 i uppdrag att revidera hastighetsplanen
och presentera de tre alternativa förslag som följer. De tre alternativen som
studerats skiljer sig enbart åt vad gäller hastigheten på gator i
villaområden. Huvudvägnätet är detsamma i samtliga alternativ.
forts.
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KS 2015/2617 4.9.2

§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Principen är att huvudnätet i orterna har 60 km/h på de trafiktåliga länkarna
där få oskyddade trafikanter rör sig och det finns alternativa vägar eller
separata gång- och cykelvägar. På de länkar i huvudnätet som saknar
cykelväg och/eller det förekommer korsande gång- och cykeltrafik på flera
platser föreslås 40 km/h. Även på stadsgator och matargator föreslås
40 km/h.
Gator med 30 km/h vid skolor behålls utan förändring och i samtliga förslag
föreslås 30 km/h gälla klockan 07-17 för skolor året runt på grund av
fritidsaktiviteter även när skolan är stängd.
Alternativ 1 – 40 km/h på bussgator
I alternativ 1 föreslås 30 km/h på bostadsgator. Vädergatan i Hässlegården
och Konstnärsgatan i Spandelstorp trafikeras av linjebusstrafik och för att
tillgodose Blekingetrafikens behov föreslås 40 km/h på dessa gator.
Motiven för alternativ 1 är ökad trafiksäkerhet och likformighet mellan
villaområden i olika delar av kommunen. 30 km/h i villaområden är
generellt önskat både av boende och av vägföreningar.
Ett genomförande av alternativ 1 skulle medföra cirka 700 nya skyltar plus
30 nya tilläggstavlor vid skolor, samt flytt av 50 befintliga skyltar. En
uppskattning av totalkostnaden av skyltar, inklusive stolpar, fundament
samt montage uppgår till cirka 900 000 kronor.
Alternativ 2 – 30 km/h i alla bostadsområden
I alternativ 2 föreslås hastighetsbegränsning 30 km/h på samtliga
bostadsgator, inklusive på Vädergatan och Konstnärsgatan. Motivet för
detta alternativ är att få ökad trafiksäkerhet och likformighet på gatorna
i Hässlegården och Spandelstorp.
Ett genomförande av alternativ 2 skulle medföra cirka 650 nya skyltar plus
30 nya tilläggstavlor vid skolor, samt flytt av 50 befintliga skyltar. En
uppskattning av totalkostnaden av skyltar, inklusive stolpar, fundament
samt montage uppgår till cirka 800 000 kronor. Forts
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§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Alternativ 3 – Bashastighet 40 km/h
I alternativ 3 föreslås bashastigheten ändras till 40 km/h i tätorten. Det
innebär att gator som idag har 30 eller 50 km/h får högsta tillåtna hastighet
40 km/h. Sträckor med 30 km/h vid skolor behålls.
Motivet för en gemensam bashastighet är att det blir färre skyltar och att
det blir enklare och tydligare för trafikanten vilken hastighet som gäller i
tätt- bebyggt område. De blå skyltarna med rekommenderad hastighet tas
bort.
Ett genomförande av alternativ 3 skulle medföra cirka 350 nya skyltar plus
60 nya tilläggstavlor vid skolor, samt flytt av 50 befintliga skyltar. En
uppskattning av totalkostnaden av skyltar, inklusive stolpar, fundament
samt montage uppgår till cirka 450 000 kronor.
Konsekvenser av förslagen
De tre alternativen innebär alla en generell förbättring av trafiksäkerheten
då hastigheten minskar på de flesta gator från 50 km/h till 40 km/h. I de fall
där hastigheten höjs från 30 km/h till 40 km/h blir resultatet en anpassning
till rådande körsätt eftersom medelhastigheten i dessa områden normalt är
30 - 40 km/h redan idag.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är alternativ 1 och 2 att föredra i bostadsområden där många oskyddade trafikanter rör sig.
Ett flertal områden i kommunen har idag 30 km/h eller rekommenderad 30
km/h och det finns en stor acceptans för denna hastighet bland de boende.
Det finns dock fördelar med hastighetsbegränsningen på 40 km/h även i
bostadsområden. Den faktiska hastigheten är som sagt ofta 30 - 40 km/h
vilket gör att en hastighetsbegränsning på 40 km/h kan vara mer anpassad
till de verkliga förhållandena.
Om en stor andel bilister inte följer hastighets- begränsningen finns
farhågan att respekten för hastighetsreglerna minskar även för särskilt
utsatta platser som 30 km/h vid skolor.
forts.
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§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Samtidigt visar olika studier på att införande av zoner med 30 km/h
minskar medelhastigheten generellt i området.
Kollektivtrafikens behov tillgodoses bäst i alternativ 3 som har en högre
hastighet på de sträckor busstrafiken går genom bostadsområden,
alternativ 1 tillgodoser behoven relativt väl. Alternativ 2 innebär en något
längre restid på busslinje 3, två sträckor på 1,7 km berörs.
Skillnaden mellan de tre alternativen gällande buller är marginell. Generellt
medför alternativ 3 något mer buller vid bostäder. En schablonräkning av
bullernivån på en villagata visar en skillnad i buller på cirka 2 dBA mellan
hastigheterna 30 km/h och 50 km/h. Skillnaden i buller mellan 30 km/h och
40 km/h är dock mindre och det mänskliga örat kan knappt
uppfatta en skillnad i ljudnivå på 1 dBA.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår hastighetsplanens
följande alternativ
Alternativ 3 är det alternativ som förvaltningen anser vara den lämpligaste
anpassningen av hastighetsgränserna med hänsyn till de trafikpolitiska
målen, trafiksäkerheten, allmänhetens respekt för hastighetsgränserna
samt miljöpåverkan. Det är också det mest konsekventa alternativet och
hastighetsplanen påverkas inte av eventuella förändringar av busslinjer.
Alternativ 3 innebär att bostadsgator som idag har 30 eller 50 km/h får
högsta tillåtna hastighet 40 km/h. Sträckor med 30 km/h vid skolor behålls
och föreslås gälla klockan 07-17 året runt på grund av fritidsaktiviteter
även när skolan är stängd.
Alternativet innebär en generell förbättring av trafiksäkerheten då
hastigheten minskar på de flesta gator från 50 km/h till 40 km/h. På de
bostadsgator där högsta tillåtna hastighet höjs från 30 km/h till 40 km/h blir
resultatet en anpassning till rådande körsätt eftersom medelhastigheten i
dessa områden normalt är 30 - 40 km/h redan idag.
forts.
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§ 48 forts
Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Drift- och serviceförvaltningen är av uppfattningen att det är viktigt att vara
restriktiv med hastighetsbegräsningen 30 km/h för att inte urholka
trafikanternas respekt för hastigheten där den verkligen är befogad såsom
vid skolor. Det är en svår hastighet att hålla och bör därför inte användas
på längre sträckor.
Ett motiv för en gemensam bashastighet på 40 km/h är att det blir färre
skyltar och därmed blir det enklare och tydligare för trafikanten vilken
hastighet som gäller i alla tättbebyggda områden.
Ett genomförande av alternativ 3 skulle medföra cirka 350 nya skyltar och
en kostnad av 450 000 kronor, jämfört med alternativ 1 och 2 som innebär
ungefär dubbelt antal skyltar och dubbla kostnaden. Alternativ 3 är alltså
det minst kostsamma alternativet.
________
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KS 2016/494 4.2.2

§ 49
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bostadsförsörjningsprogrammet för Karlskrona kommun.

Yrkande
Sofia Bothorp (MP), Jan-Olof Pettersson (L), Gunilla Ekelöf (L) och
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att under områdena Trossö, i Mellanstaden och i Fastlandsstaden
ska följande tillägg göras under rubrikerna; Inriktning för nyproduktioner.
- Bostäder och bostadsbyggande anpassade efter studenters behov, med
små, prisvärda lägenheter och korridorsboende, samt yrkar att
Karlskronahem får ett riktat uppdrag att även uppföra lägenheter för
studenter under femårsperioden.
Börje Dovstad (L) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag, samt yrkar avslag på Carl-Göran Svenssons
(M) ändrings- och tilläggsyrkande.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till Carl-Göran Svenssons (M)
ändrings- och tilläggsyrkande.
Johan Eriksson (V) yrkar bifall till Carl-Göranssons (M) tilläggsyrkande.
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§ 49 forts
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Yvonne Sandberg-Fries (MP), Annicka Engblom (M) och Björn Nurhadi
(SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Carl-Göran Svenssons (M) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Carl-Göran
Svenssons (M) ändringsyrkande röstar JA och den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 18 JA-röster och 46 NEJ-röster, 10 avstår och
1 frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordföranden proposition Carl-Göran Svenssons (M)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå CarlGörans Svenssons tilläggsyrkande
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill biträda Carl-Göran
Svenssons (M) tilläggsyrkande röstar JA och den som vill avslå den
samma röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 22 JA-röster och 42 NEJ-röster och 11 avstår
att avslå Carl-Görans Svenssons tilläggsyrkande. Voteringsprotokoll 3.
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§ 49 forts
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 62,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta bostadsförsörjningsprogrammet för Karlskrona kommun.

Ärendet
Varje kommun ska planera för att ange riktlinjer för bostadsförsörjningen.
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla att leva i
goda bostäder och möta behovet av bostäder för att få en bostadsmarknad
i balans.
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2014 att ge i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för
Karlskrona kommun. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
tillsammans med deltagare från kommunledningsförvaltningen och
AB Karlskronahem arbetat med att ta fram riktlinjer. Arbetet har föregåtts
av diskussioner och workshops med aktörer på bostadsmarknaden som
fastighetsägare, byggföretag, bostadsföretag, mäklare, tjänstemän och
politiker. Till riktlinjerna har även ett områdesindelat inriktningsdokument
för nyproduktion tagits fram som är kopplade till Karlskrona kommuns
Översiktsplan. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen var ute på remiss
mellan maj och augusti 2015. De cirka 30 inkomna yttrandena finns
sammanställda i en samrådsredogörelse. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod medan
inriktningsdokumentet för nyproduktion godkänns av kommunstyrelsen
varje år.
_________
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KS 2015/2961 1.6.3

§ 50
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona
Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015
ersätts med Övergripande plan för social mångfald med giltighetstiden
2016-2018,
3. att Övergripande plan för social mångfald överlämnas till
Räddningstjänsten, kommunala bolag och andra kommunala förbund för
beslut om antagande i respektive organisation,
4. att en mening läggs till i stycket under rubriken ”Kommunen som
förebild” efter första meningen som lyder: Karlskrona kommun har skrivit
under CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen om jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, och ska verka i dess
anda,
5. att på sidan 4 Inledning andra meningen ändras till ” Rörligheten ökar, vi
ser en ökning av människor på flykt som söker sig till Sverige, fler
internationella kontakter knyts, människor har nya sätt att kommunicera på,
konsumentvanorna förändras och det ställs nya krav på de varor,
produkter, tjänster och arbetstillfällen som erbjuds av till exempel
kommunen”, samt
6. att sidan 5 ändras till, vår utgångspunkt
 Respekt för allas olikheter, förutsättningar, möjlighet till delaktighet och
gemensamt ansvar.

Sign



En mångfald av kulturer, språk, åsikter och utbyte av värderingar leder
till nytänkande, framtidstro och en utveckling av kommunen.



Möten sker jämlikt, med förtroende, öppenhet och utan diskriminerande
attityder.



Vi föreslår, värdesätter och tillvaratar erfarenheter, kunskap och
olikheter hos oss själva och andra människor.



Alla människor är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta
ansvar.
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§ 50 forts
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona


De hinder som försvårar delaktighet i samhället undanröjs.



Alla anställda i kommunen behandlas lika och personalsammansättningen avspeglar den mångfald som finns i befolkningen.



Vi sätter invånaren/brukaren först men för att lyckas med mångfaldsarbetet börjar vi inifrån i vår egen organisation.



Mångfalsarbetet är en ständig pågående process och ingår som en
naturlig del i dagligt arbete, verksamhetsplanering och uppföljning.

Reservation
Camilla Carlman (SD), Michael Hess (SD), Tove Håkansson (SD), Ove
Uppgren (SD), Robert Andersson (SD), Göran Eklund (SD), Christopher
Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul Cederholm (SD) och Åsa Larsson
(SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar på att att-sats nr 3 ändras till att övergripande plan
för social mångfald överlämnas till Räddningstjänsten, kommunala bolag
och andra kommunala förbund för beslut om antagande i respektive
organisation, yrkar att på sidan 4 Inledning andra meningen ändras till ”
Rörligheten ökar, vi ser en ökning av människor på flykt som söker sig till
Sverige, fler internationella kontakter knyts, människor har nya sätt att
kommunicera på, konsumentvanorna förändras och det ställs nya krav på
de varor, produkter, tjänster och arbetstillfällen som erbjuds av till exempel
kommunen”, samt att på sidan 5 fastställs kommunens utgångspunkter för
mångfaldsarbetet och yrkar på följande formulering
Vår utgångspunkt


Respekt för allas olikheter, förutsättningar, möjlighet till delaktighet och
gemensamt ansvar,
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§ 50 forts.
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona


En mångfald av kulturer, språk, åsikter och utbyte av värderingar leder
till nytänkande, framtidstro och en utveckling av kommunen,



Möten sker jämlikt, med förtroende, öppenhet och utan diskriminerande
attityder,



Vi föreslår, värdesätter och tillvaratar erfarenheter, kunskap och
olikheter hos oss själva och andra människor,



Alla människor är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta
ansvar,



De hinder som försvårar delaktighet i samhället undanröjs,



Alla anställda i kommunen behandlas lika och personalsammansättningen avspeglar den mångfald som finns i befolkningen,



Vi sätter invånaren/brukaren först men för att lyckas med mångfaldsarbetet börjar vi inifrån i vår egen organisation,



Mångfalsarbetet är en ständig pågående process och ingår som en
naturlig del i dagligt arbete, verksamhetsplanering och uppföljning,

Christopher Larsson (SD) yrkar på att stycket Vår utgångspunkt på sidan 5
stryks helt och ersätts med följande:


Respekt för allas olikheter, förutsättningar, möjlighet till delaktighet
och gemensamt ansvar,



Möten sker jämlikt med förtroende, öppenhet och utan
diskriminerande attityder,



Vi förstår, värdesätter och tillvaratar erfarenheter, kunskap och
olikheter hos oss själva och andra människor,



Alla människor är delaktiga och ges möjlighet att utvecklas och ta
ansvar,.



De hinder som försvårar delaktighet i samhället undanröjs,



Alla anställda i kommunen behandlas lika,
forts.
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§ 50 forts
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona


Vi sätter invånaren/brukaren först men för att lyckas med
mångfaldsarbetet börjar vi inifrån i vår egen organisation,



Mångfaldsarbetet är en ständig pågående process och ingår som en
naturlig del i dagligt arbete, verksamhetsplanering och uppföljning,

Eva Strömqvist (S), Linda Ekström (S), Elina Gustafsson (S), Tajma Sisic
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till
Börje Dovstads (L) ändringsyrkande.
Sophia Ahlin (M) och Börje Dovstad (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens
förslag, samt yrkar avslag på Christopher Larssons (SD) ändringsyrkande.
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till Börje Dovstads (L) ändringsyrkande.
Robert Andersson (SD) yrkar bifall till Christopher Larssons (SD)
ändringsyrkande.
Sophia Bothorp (M), Ann-Louise Trulsson (KD) och Björn Nurhadi (SD)
yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Börje Dovstads (L) ändringsyrkande på
sidan 4 mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Börje Dovstads ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Börje Dovstads ändringsyrkande på
attsats 3 mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Börja Dovstads förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Börje Dovstads (L)
ändringsyrkande på sidan 5 mot Christopher Larssons (SD)
ändringsyrkande på sidan 5 och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Börje Dovstads (L) ändringsyrkande.
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§ 50 forts
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 64,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015
ersätts med Övergripande plan för social mångfald med giltighetstiden
2016-2018,
3. att Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona överlämnas till
Räddningstjänsten och andra kommunala förbund för beslut om antagande
i respektive organisation, samt
4. att en mening läggs till i stycket under rubriken ”Kommunen som
förebild” efter första meningen som lyder: Karlskrona kommun har skrivit
under CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen om jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, och ska verka i dess
anda.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog den Övergripande plan för social mångfald
13 december 2012, § 202, med giltighetstiden 2013-2015.
Det gjordes ett gediget arbete i samband med att nuvarande övergripande
plan för social mångfald togs fram, men en översyn av mångfaldsplanen
ska göras vart tredje år och det har gjorts under hösten 2015. Alla
förvaltningar och bolag har haft möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget
på reviderad plan har också behandlats i folkhälsorådet, som i det här
fallet förstärktes med de partier som inte har ordinarie ledamöter i
folkhälsorådet.
Svaren från förvaltningarna och bolagen visar att de är nöjda med
nuvarande plan. Ett nytt stycke kring intersektionalitet har lagts till och
några mindre korrigeringar har gjorts i planen. Folkhälsorådet har inga
synpunkter på förslaget till Övergripande plan för social mångfald i
Karlskrona med giltighetstid 2016-2018. Däremot finns ett önskemål från
folkhälsorådet att planen även ska omfatta Räddningstjänsten och andra
kommunala förbund, men att beslut måste fattas i respektive organisation.
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§ 51
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona

Kommunfullmäktige beslutar
1. att anta Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona ersätter
Drogförebyggande strategier inom alkohol-, drog- och tobaksområdet för
Karlskrona kommun 2004-2010, Handlingsplan för drogförebyggande
arbete i Karlskrona kommun 2007-2010 samt Ungdomspolitiskt program
för Karlskrona kommun, gäller från och med 2012-10-18,
3. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona överlämnas till
Räddningstjänsten, kommunala bolag och andra kommunala förbund för
beslut om antagande i respektive organisation, samt
4. att folkhälsoarbetet även inkluderar arbetet med suicidprevention.

Yrkande
Börje Dovstad (L) yrkar att-sats nr 3 ändras till att Övergripande plan för
folkhälsoarbetet i Karlskrona överlämnas till Räddningstjänsten,
kommunala bolag och andra kommunala förbund för beslut om antagande
i respektive organisation, samt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att folkhälsoarbetet även inkluderar arbetet med
suicidprevention.
Börje Dovstad (L), Sophia Ahlin (M) och Marcus Ottosson (V) yrkar bifall till
Sofia Bothorps (MP) tilläggsyrkande.
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
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§ 51 forts
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Börje
Dovstads (L) ändringsyrkande på attsats 3 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Börje Dovstads förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Sofia Bothorps tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sofia Bothorps förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 65,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona med
giltighetstiden 2016-2018,
2. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona ersätter
Drogförebyggande strategier inom alkohol-, drog- och tobaksområdet för
Karlskrona kommun 2004-2010, Handlingsplan för drogförebyggande
arbete i Karlskrona kommun 2007-2010 samt Ungdomspolitiskt program
för Karlskrona kommun, gäller från och med 2012-10-18, samt
3. att Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona överlämnas till
Räddningstjänsten och andra kommunala förbund för beslut om antagande
i respektive organisation.

Ärendet
I Karlskrona kommuns folkhälsoarbete utgår vi från det nationella övergripande målet för folkhälsa att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt de elva övergripande
målområdena. Målområdena berör kommunens olika verksamheter på ett
eller annat sätt. Den länsgemensamma folkhälsopolicyn som kommunfullmäktige antog den 10-11 december 2014 , med de utpekade
strategiska områdena ligger också till grund för vår lokala folk-hälsoplan.
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§ 51 forts
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona
Alla förvaltningar och bolag har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
på övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona.
Uppdraget från styrgruppen för folkhälsoarbetet var att folkhälsoplanen
skulle ha samma upplägg som den övergripande planen för social
mångfald samt att tre andra styrdokument införlivades i den övergripande
planen för folkhälsoarbetet.
Förslaget har också behandlats i folkhälsorådet, som i det här fallet
förstärktes med de partier som inte har ordinarie ledamöter i
folkhälsorådet. Folkhälsorådet har inga synpunkter på förslaget till
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona med giltighetstid
2016-2018. Däremot finns ett önskemål från Folkhälsorådet att planen
även ska omfatta Räddningstjänsten och andra kommunala förbund, men
att beslut måste fattas i respektive organisation.
Det drogförebyggande arbetet kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och
spel (ANDTS) är ett av de strategiska områdena i den länsgemensamma
folkhälsopolicyn och är en viktig del i handlingsplanen för folkhälsoarbetet i
Karlskrona som ska tas fram.
Ett av de nationella folkhälsomålen handlar om delaktighet och inflytande i
samhället ett annat om barn och ungas uppväxtvillkor. I förslaget till övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona är en av de prioriterade
grupperna barn och unga. Karlskronakommissionens arbete har också
fokus på barn och unga där en långsiktig strategi och förslag till handlingsplan ska tas fram under 2016.
Den övergripande planen för folkhälsoarbetet föreslås ersätta följande
dokument:


Drogförebyggande strategier inom alkohol-, drog- och tobaksområdet för Karlskrona kommun 2004-2010, antaget av kommunfullmäktige 2003-10-23



Handlingsplan för drogförebyggande arbete i Karlskrona kommun
2007-2010, antaget av kommunfullmäktige 2007-08-30
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§ 51 forts
Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona


Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun som gäller från
och med 2012-10-18 och som nu står inför en översyn och
revidering.
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Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015.753.1.4.1

§ 52
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. att för år 2015 avstå en utdelning om 24,3 mnkr från moderbolagskoncernen, vilket innebär att kommunens resultat preliminärt blir
motsvarande lägre, men får inte påverkan på den samlade verksamhetens
ekonomiska resultat,
2. att den avstående utdelningen ska användas för amortering inom
moderbolagskoncernen, samt
3. att ge Moderbolagets styrelse i uppdrag att se över möjligheten att öka
tempot i bredbands-/fiberutbyggnaden.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, samt yrkar att
ge Moderbolagets styrelse i uppdrag att se över möjligheten att öka tempot
i bredbands-/fiberutbyggnaden.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar avslag på att-sats nr 1 och 2 för att istället
lägga den föreslagna summan på en tidigareläggning av starten för
projektering, investering och byggstart av Jämjö Kunskapscenter (JKC).
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Andersson (MP) yrkar bifall till Patrik Hanssons (S)
tilläggsyrkande.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åsa
Gyberg-Karlssons (V) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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§ 52 forts
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
Därefter ställer ordföranden proposition på Patrik Hanssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Patrik Hanssons
förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 73,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att för år 2015 avstå en utdelning om 24,3 mnkr från moderbolagskoncernen, vilket innebär att kommunens resultat preliminärt blir
motsvarande lägre, men får inte påverkan på den samlade verksamhetens
ekonomiska resultat, samt
2. att den avstående utdelningen ska användas för amortering inom
moderbolagskoncernen.
Ärendet
Det pågående arbetet med färdigställande av kommunens årsbokslut visar
på ett preliminärt resultat som uppgår till ca 103 mnkr. Detta överstiger
kommunens budgeterade resultat, samt tidigare lämnade prognoser.
Med anledning av att resultatet är positivt och bättre än förväntat kan det
finnas anledning att vidta åtgärder som ger kommunens samlade
verksamhet förbättrade ekonomiska förutsättningar.
Resultatet för Karlskona kommun uppgår preliminärt till +103 mnkr.
Från detta resultat ska poster som vid en balanskravsavstämning
räknas av. Efter detta uppgår det balanskravsjusterade resultatet till
92,5 mnkr.
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§ 52 forts
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
Första åtgärd, avsättning för kommande saneringskostnader
Med anledning av kommunstyrelsens beslut § 17, 2016 samt
kommunfullmäktiges beslut den 28 januari om Östersjöhallen, innebär det
att kommunen kan göra en avsättning för förväntade saneringskostnader.
Då ovan nämnda beslut innebär att det är en händelse i närtid där det
kommer att krävas ekonomiska resurser och att de underlag som ligger till
grund för bedömningen ger en rimlig säkerhet vid beräkning av kommande
kostnader.
I ärendet beräknas kommande saneringskostnader uppgå till mellan 5 och
27 mnkr. Då beslut inte är taget om den exakta omfattningen på det
område som ska saneras görs en bedömning av kostnaderna väster om
vägen. Dessa saneringskostnader (alternativ 1 – 3 i handlingen) uppgår till
mellan 5 och 14 mnkr. För att få ordentliga underlag bedöms det vara
nödvändigt för kommunen att genomföra ytterligare markundersökningar.
Därtill är det viktigt att vara medveten om att kostnaderna för tidigare gjord
sanering i närområdet blev högre än beräknat. Enligt försiktighetsprincipen
bör därför en avsättning göras enligt alternativ 3 men även inkludera
kommande markundersökningar och antagande om högre kostnader. Det
bör därför göras en avsättning med 15 mnkr.
Med beaktan av ovanstående beräknas kommunens resultat att uppgå till
88,0 mnkr och det balanskravsjusterade resultat till 77,5 mnkr.
En avsättning för sanering kommer att påverka både kommunens och den
samlade verksamhetens resultat.
Andra åtgärden, avstående utdelning
En åtgärd som även vidtagits tidigare år (exempelvis i bokslut 2011) har
varit att kommunen avstår den av kommunfullmäktige beslutade
utdelningen från Karlskrona Moderbolag.
I budgeten för år 2015 uppgår denna till 24,3 mnkr. Genom att avstå denna
utdelning för år 2015 skulle kommunens resultat justeras med
motsvarande till 63,7 mnkr. Balanskravsjusterat resultat blir därmed
53,2 mnkr.
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§ 52 forts
Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
En sådan åtgärd innebär att Karlskrona Moderbolag ska se över
möjligheterna att göra amortering istället, vilket ger bland annat en ökad
soliditet.
Ett avstående av utdelning 2015 kommer inte att påverka den samlade
verksamhetens resultat då detta är en post som elimineras, utan påverkar
endast kommunens resultat.
Kommunens bokslut i övrigt
Djupare analys och genomgång av kommunens bokslut pågår och
kommer så fort den är genomförd att presenteras för kommunstyrelsens
allmänna utskott. Enligt plan kommer bokslutet att behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde i mars för att därefter överlämnas till
revisorerna. Eftersom den andra åtgärden kräver kommunfullmäktiges
beslut krävs att frågan vid kommunstyrelsens februarisammanträde.
Vad gäller resultaten ovan reserverar vi oss för att i och med att det är ett
pågående arbete kan det innebära smärre justeringar. Dock är läget som
så att bokslutet är tillräckligt säkerställt för att kunna föreslå dessa
åtgärder.
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KS 2016/15 1.2.5

§ 53
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

Avsägelser
Stefan Andersson (S) har i skrivelse den 1 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Fredrik Andrén (V) har i skrivelse den 11 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som revisor.
Göran Karlsson (S) har i skrivelse den 12 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i drift- och servicenämnden.
Marie Klang (L) har i skrivelse den 15 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Karin Månsson (L) har i skrivelse den 16 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Johan Petersson (SD) har i skrivelse den 7 januari 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kunskapsnämnden.
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KS 2016/15 1.2.5

§ 54
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ledamot Helene Gustafsson (S) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Socialnämnden
Ersättare Camilla Persson (V) efter Björn Fries.
Kunskapsnämnden
Ersättare Anette Ivekull (SD) efter Johan Pettersson.
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KS se nedan

§ 55
Anmälningsärende
a) Karlskrona kommuns revisorer inkom 2016-02-05. Granskning av
fastighetsförvaltningen inom Karlskrona kommun.
b) KS 2016/600 1.6.3. Revisorerna i Kommunsamverkan Cura Individutveckling 2016-01-21. Granskning av Cura ungdomsboende.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 februari 2016

42

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 56
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/631 1.2.2
Medborgarförslag om att göra en bred förankring via medborgardialoger
gällande de fysiska förändringar som berör Stortorget,
av Roland Thörnquist.
KS 2016/633 1.2.2
Medborgarförslag om att göra en konsekvensbeskrivning i samband med
vad nya arenor och sport- och idrottshallar ska byggas,
av Roland Thörnquist
KS 2016/667 1.2.2
Medborgarförslag om att man håller sig till fri höjd för båtar vid den nya
gångbron över Lyckebyån, av Tomas Westerholm.
KS 2016/666 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en arkitekturguide för byggnader och
miljöer inom kommunens gränser, av Roland Thörnquist.
KS 2016/801 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en kartering av uppsamlingsplatser som
även helikoptrar kan landa/starta på, av Roland Thörnquist.
KS 2016/802 1.2.2
Medborgarförslag om marksanering av 100-åriga Gasverks-produktion på
Trossö, av Roland Thörnquist.
KS 2016/686 1.2.2
Medborgarförslag om trafiksituationen vid Bergåsa centrum efter
ombyggnad, av Ulf Sejlert.
KS 2016/634 1.2.2
Medborgarförslag om åtgärder på Bergåsa och Västra Mark för att sänka
hastigheten, av Mattias Svensson.
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§ 56 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/803 1.2.2
Medborgarförslag om att revidera del av stadsdelen – Södra Saltö, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/859 1.2.2
Medborgarförslag om kulturkvarteret Bonde, av Roland Thörnquist.
KS 2016/881 1.2.2
Medborgarförslag om att införa ett ”larm-nummer” som gäller infrastruktur i
kommunen, av Carina Eriksdotter.
KS 2016/884 1.2.2
Medborgarförslag om att tillämpa medborgardialoger innan färdiga förslag
presenteras, av Roland Thörnquist.
KS 2016/958 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en ny grönstrukturplan, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/936 1.2.2
Medborgarförslag om uppfölning hur andra upplever nya trafiklösningar vid
Bergåsa, av Roland Thörnquist.
KS 2016/885 1.2.2
Medborgarförslag om laddningsstationer för eldrivna fordon, av
Dan-Åke Tinnert.
KS 2016/938 1.2.2
Medborgarförslag om att sälja Villa Vik, Karlskrona, av Manne Dunge.
KS 2016/964 1.2.2
Medborgarförslag om att samarbeta med Statens Konstråd angående
kv Bonde, av Roland Thörnquist.
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§ 56 forts
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1032 1.2.2
Medborgarförslag om nya arenor och sport- och idrottshallar, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1030 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram kvartersskyltar inom centrala staden, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1079 1.2.6
Motion angående Karlskrona kommuns beredskap, av Christopher Larsson
(SD)
KS 2016/1080 1.2.2
Medborgarförslag om att starta ett världsarvsråd, av Roland Törnquist.
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§ 57
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
angående interpellation om traineejobb i Karlskrona kommun, av Camilla
Brunsberg (M).
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§ 58
Svar på interpellation om landsbygds- och skärgårdsmiljonen
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationsdebatten.

Interpellation inkom den 26 januari 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående interpellation om landsbygds- och
skärgårdsmiljonen från Billy Åkerström (KD).
Patrik Hansson har den 12 februari 2016 svarat på interpellationen.
________
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§ 59
Svar på interpellation angående traineejobb
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationsdebatten.

Interpellation inkom den 8 februari 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående interpellation om traineejobb i Karlskrona
kommun från Camilla Brunsberg (M).
Patrik Hansson har den 12 februari 2016 svarat på interpellationen.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 februari 2016

48

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Akten

KS 2015/1196 1.2.6

§ 60
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 383, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 38.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015 § 243.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april
2015, § 63, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att anordna utbildning för
skolungdomar från lämplig ålder en gång om året i L-ABC, HLR och lära
sig att göra AKUT-testet.
Kunskapsnämndens AU har vid sammanträde den 15 oktober 2015 lämnat
yttrande och förslag till beslut. Nämnden skriver att i grundskolans ämne
Idrott och Hälsa ingår både L-ABC och HLR som centralt innehåll i
kursplanen för årskurserna 7-9 under rubriken Hälsa och livsstil, samt även
i kunskapskraven i åk 9. Därmed är alla elever i årskurserna 7-9
garanterade att få denna utbildning och kunskap.
Som legitimerad idrottslärare har man behörighet att genomföra HLRutbildning med eleverna. Skolornas skolsköterskor finns även att tillgå som
stöd för utbildningen av eleverna. Det finns ett väl etablerat samarbete
mellan skolsköterskorna där de lånar HLR-dockor mellan skolorna för att
undervisningen med eleverna ska gå så smidigt som möjligt.
forts.
Sign

Sign

Sign

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

Blad

18 februari 2016

49

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1196 1.2.6

§ 60 forts
Svar på motion om L-ABC, HLR och AKUT-test
AKUT-testet däremot, ingår inte i kursplanen Idrott och Hälsa. Eftersom det
centrala innehållet i kursplanen är anpassat till timplanen för ämnet, skulle
en komplettering med AKUT-testet kunna innebära att eleverna får mindre
av någon annan del av det centrala innehållet.
Ett alternativ skulle kunna vara att AKUT-testsutbildningen endast ges till
de elever som valt ämnet Idrott och Hälsa inom Elevens val.
Rektor är enligt skollagens 2 kap, 10 §, den som fattar beslut om enhetens
inre organisation och inriktning. Lösningsförslagen ovan måste därför vara
frivilliga för rektor att införa. Kommunstyrelsen kan därför inte fatta beslut
enligt Sverigedemokraternas förslag.
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Akten

KS 2015/1594 1.2.6

§ 61
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 384, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Christoper Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 39.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015 § 244.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD) och Göran Eklund (SD). Förslaget är att
tillföra socialförvaltningen de resurser som behövs för införskaffande av
nödvändiga tekniska hjälpmedel. Motionärerna anför att det inom
socialförvaltningen råder brist på tekniska hjälpmedel, som hade kunnat
underlätta och effektivisera personalens arbete, främst kring
dokumentation och planering. Som exempel lyfts fram att med läsplattor
och smarta telefoner skulle vissa dokumentationsmoment, framförallt vid
resor kunna göras på plats eller i bil i direkt anslutning till klientbesök, så
att dokumentationen sker direkt, och restiden kan användas effektivare.
Även möjligheten till att läsa och skriva e-post utan att behöva vara på
kontoret skulle underlätta och effektivisera arbetet.
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 oktober 2015, § 165, lämnat
yttrande och förslag till beslut.
Socialförvaltningens bedömning är att motionärernas ambition är
synnerligen lovvärd.
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KS 2015/1594 1.2.6

§ 61 forts
Svar på motion om tekniska hjälpmedel till socialförvaltningens
personal
Användande av andra tekniska lösningar än de som finns tillgängliga idag
skulle sannolikt kunna öka effektiviteten i handläggningen i flera
avseenden, särskilt vid hembesök och längre resor. Samtidigt förutsätter
detta att förvaltningen har tillgång till system som stöder denna typ av
lösningar.
Just nu görs en planering för hur upphandling av nytt verksamhetssystem
ska genomföras, och att verksamhetssystemet stödjer mobila lösningar
med bibehållen säkerhet är en förutsättning för att den förbättring som
motionärerna beskriver ska kunna äga rum. I nuvarande avtal med
leverantör av verksamhetssystem ingår inga mobila lösningar, utan dessa
skulle få köpas till separat.
I den preliminära upphandlingsunderlag som förberetts finns medtaget ett
antal kriterier gällande mobila lösningar, men upphandlingen är inte
startad.
Medel för denna sorts lösningar blir användbara först när de kan bli en
realitet, vilket i nuläget alltså inte är fallet.
Det förefaller därför olämpligt att redan i nuläget avsätta pengar från
kommunstyrelsens reserv för ett ändamål som inte kan uppfyllas detta
budgetår.
Det är utredarens bedömning att socialnämnden bör hantera frågan internt
genom att antingen bedöma och prioritera behovet i sin egen
budgetprocess med ett eventuellt äskande som resultat, eller i
prioriteringen av sina medel när beslut om internbudget tas. Sådana
prioriteringar eller beslut behöver i sin tur baseras på kostnadsberäkningar
utifrån vad upphandlingen av verksamhetssystem ger vid handen när den
är slutförd.
________
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Socialnämnden
Akten

KS 2015/1596 1.2.6

§ 62
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Yrkande
Christopher Larsson (SD), Göran Eklund (SD) och Björn Nurhadi (SD)
yrkar bifall till motionen.
Sofia Bothorp (MP), Elina Gustafsson (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP),
Tommy Olsson (KD), Ann-Louise Trulsson (KD) och Åsa Gyberg-Karlsson
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Hansson (S) och Sattar Zad (S) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons (SD) bifalls yrkande till motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill biträda
kommunstyrelsens förslag röstar JA och den som vill biträda Christopher
Larssons (SD) bifallsyrkande till motionen röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 53 JA-röster och 9 NEJ-röster och 13
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag.
Voteringsprotokoll 4.
forts.
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KS 2015/1596 1.2.6

§ 62 forts
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Reservationer
Camilla Karlman (SD), Michael Hess (SD), Ove Uppgren (SD), Robert
Andersson (SD), Göran Eklund (SD), Christopher Larsson (SD), Björn
Nurhadi (SD), Paul Cederholm (SD) och Åsa Larsson (SD) reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 40.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015 § 245.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 24 november 2015,
§ 385, föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Christopher Larsson (SD). Förslaget är att upprätta ett
migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyloch flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till
kommunen.
Motionärerna angör att samtliga kommunala verksamheter som påverkas
av asyl- och flyktinginvandring samt den därpå följande
anhöriginvandringen till kommunen ska redovisa sina utgifter och intäkter
utifrån detta. Jämförelsen görs med exempelvis äldrevård och skola, där
motionärerna menar att kostnader går att ta fram för dessa grupper.
Det bör i sammanhanget förtydligas att anledningen till att dessa kostnader
går att plocka fram på ett enkelt och tydligt sätt, är att de är
områdesindelade i den kommunala förvaltningen.
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KS 2015/1596 1.2.6

§ 62 forts
Svar på motion om upprättande av ett migrationsbokslut över asyloch flyktinginvandring samt den därpå följande anhöriginvandringen
till kommunen
Äldreförvaltningens samtliga kostnader går lätt att redovisa och det är
uppenbart att det är äldre det avser. Det samma gäller skola och
barnomsorg, eftersom det finns en särskild förvaltning för dessa
verksamheter.
Åldersbeskrivning av en verksamhets målgrupp är därtill en vedertagen
statistikkategori inom de flesta verksamheter.
Efter att en person beviljas asyl i Sverige, får hen ett permanent
uppehållstillstånd (PUT). Enligt lag ska en person som beviljats PUT ha
samma rättigheter och skyldigheter som de som har svenskt
medborgarskap, och ska behandlas av myndigheter på samma sätt. Till de
rättigheter en svensk medborgare har hör bl.a. att inte annat än i
undantagsfall registreras i myndighetsregister utifrån sexuell läggning,
etnicitet, funktionssvårigheter, sjukdomar o.s.v.
För att inom de flesta kommunala verksamheter kunna beräkna faktiska
kostnader och intäkter skulle krävas att personer med utländsk bakgrund
”registrerades”.
Även om en sådan registrering tillätts, skulle flera av de bedömningar som
efterfrågas kräva att godtyckliga bedömningar fick göras.
Det skulle därtill ta en ansenlig mängd arbetstid i anspråk, om samtliga
kommunala förvaltningar skulle börja med en sortering av våra kommuninvånare för att få fram ett godtyckligt underlag.
Sammanfattad bedömning
En del av de kostnadsredovisningar som motionärerna efterfrågar av
nämnderna, går redan idag att utläsa i respektive nämnds bokslut. Andra
kostnadsberäkningar är inte möjliga att göra utan godtyckliga
bedömningar.
Kommunens verksamhet redovisas i ett kommunövergripande bokslut.
Inga särredovisningar görs där den totala sammanslagna kostnaden för
olika grupper av invånare i kommunen beräknas, utan redovisningen styrs
av hur fullmäktige funnit lämpligt att organisera den kommunala
verksamheten.
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1658 1.2.6

§ 63
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 41.

Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att all frukt till förskolorna
och skolorna ska vara ekologisk.
Drift- och servicenämnden har den 27oktober 2015, § 146, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kostavdelningen har i uppdrag att öka andelen ekologiska inköp och att
kravcertifiera kostavdelningens kök (kravcertifiering nivå 1 under 2015).
I samarbete mellan köken och ledningen för kostavdelningen kompletteras
kontinuerligt inköpslistan för obligatoriska inköp av livsmedel. När det gäller
kommunens avtal för frukt och grönt kan köken köpa från leverantörens
totala utbud då avtalet inte avser utvalda produkter. Detta innebär att
inköpen av ekologisk frukt inte begränsas av vilka produkter som angivits i
upphandlingsunderlaget. Karlskrona kommuns leverantör gör
bedömningen att tillgången på ekologisk frukt kan möta efterfrågan.
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KS 2015/1658 1.2.6

§ 63 forts
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Noteras bör dock att bristen på svensk ekologisk frukt är stor, vilket medför
att merparten av den ekologiska frukten importeras.
Merkostnaden för att köpa in all frukt ekologisk uppskattas till cirka 400 tkr
per år. Kostavdelningen har under en längre period successivt infört mer
ekologiska livsmedel inom ramen för fastställd livsmedelsbudget.
Köken får direktiv om att säsongsanpassa, minska svinnet och arbeta med
förändrade matlagnings- och arbetsmetoder, vilket långsiktigt gör att
inköpen av ekologiskt ökar.
_________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/113 1.2.6

§ 64
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 42.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Emma Stjernlöf (M). Förslaget är att analysera behovet av bättre
och behovsoptimerad schemaläggning och att utreda möjligheten att på
prov införa schemaläggning på ett eller flera vårdboenden inom funktionsstödsförvaltningen och äldreförvaltningen med hjälp av den beprövade och
sjukvårdsanpassade algoritmiska metoden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 20 november 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen arbetar redan idag med
att bemanna sina verksamheter efter brukarens behov. Det som tidigare
har saknats är en teknisk lösning, ett stödsystem där parametrar kan
läggas in för att synliggöra behovet för medarbetare. I augusti 2015
påbörjades första steget in i ett så kallat algoritmiskt schema för särskilt
boende i äldreförvaltningen. Detta genom stödsystemet Time Care som är
ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar hänsyn till både
brukarens och arbetsgivarens behov samt medarbetarens individuella
önskemål angående arbetstider.
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KS 2016/113 1.2.6

§ 64 forts
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
Grunddata beskriver bemanningskrav och inom den graf/ram som visar
behovet schemaläggs medarbetarna.
Äldreförvaltningen har som mål att alla arbetsplatser inom verksamhetsområdena särskilt boende och hemtjänst skall vara i drift och arbeta med
behovsoptimerad bemanning via Time Care under 2016.
Funktionsstödsförvaltningen inväntar utvärderingen av de första boendena
i äldreförvaltningen innan de ämnar fatta beslut om införande av stödsystem för att hantera så kallade algoritmiska system.
_________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/3104 1.2.6

§ 65
Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Lotta Antman (SD). Förslaget är gång- och cykelväg i
Torhamn, längs med Sandhamnsvägen, från korsningen Brändakärsvägen fram till affären Torshallen.
Drift- och servicenämnden har den 15 december 2015, § 172, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Väg 751, Sandhamnsvägen, är en statlig väg där Trafikverket är
väghållare. Det är Trafikverket som är ansvarig för eventuell utbyggnad av
gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet, kommunen kan därför inte
besluta att detta ska ske.
Vilka länkar som ska prioriteras i Blekinge är framtagna i dialog mellan
Region Blekinge, Trafikverket och kommunerna och är förankrade hos
Regionstyrelsen. Den regionala cykelplanen och dess bifogade objektsblad
med prioriterade åtgärder sträcker sig från år 2014-2025. I den finns inte
Sandhamnsvägen med. Inför nästa period som sträcker dig från år 2025
kommer drift- och serviceförvaltningen ha med Sandhamnsvägen som en
potentiell länk att åtgärda.
_________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
17 mars 2016

§ 66

Muntlig frågestund

§ 67

Svar på medborgarförslag om att ordna en speciell service för cykelfelanmälan

§ 68

Svar på medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för el-cyklar

§ 69

Svar på medborgarförslag om uppsättande av fler symboler på cykelvägnätet

§ 70

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Hattholmen och Skeppsbrokajen

§ 71

Svar på medborgarförslag om att göra kajen längs Skeppsbrokajen och
Handelshamnen till gång- och cykelväg

§ 72

Svar på medborgarförslag om at ordna cykelmotorväg från Högvakten
fram till Sunna kanal

§ 73

Svar på medborgarförslag om att bilda ett cykelråd

§ 74

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs med
Borgmästaregatan

§ 75

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan

§ 76

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Borgmästaregatan

§ 77

Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri

§ 78

Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska vara
ekologisk

§ 79

Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning

§ 80

Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs Sandhamnsvägen

§ 81

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 82

Kommunala val

§ 83

Anmälningsärenden

§ 84

Inkomna motioner och medborgarförslag
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§ 85

Inkomna interpellationer

§ 86

Svar på interpellation om landsbygds- och skärgårdsmiljonen

§ 87

Svar på interpellation om traineejobb i Karlskrona kommun

§ 88

Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar

§ 89

Revidering av Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser

§ 90

Revidering av Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd

§ 91

Ansökan om permutation – Stiftelsen John Jeanssons stiftelse

§ 92

Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen

§ 93

Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde

§ 94

Kommunala val

§ 95

Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten

§ 96

Förändrat ägardirektiv Utveckling i Karlskrona AB

§ 97

Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling

_________
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Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 17 mars 2016 klockan 13.00 – 17.03

Beslutande

Sign

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Daniel Håkansson (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Roland Andréasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrous (S)
Camilla Brunsberg (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 13.00-16.15 §§ 66-92
Jan-Åke Nordin (M) kl 15.10-17.03 §§ 81-97
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M) kl 13.00-15.10 §§ 66-80
Emma Swahn Nilsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Camilla Karlman (SD)
Martin Henriksson (SD)
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Sign
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Ledamöter

Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.00 §§ 66-87
Anna Ekström (L)
Jan-Olof Petersson (L)
Börje Dovstad (L)
Mikael Augustsson (L)
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C) kl 13.00-16.00 §§ 6687
Ingrid Hermansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Sofia Bothorp (MP)
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Ulf Hansson (V)
Markus Ottosson (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-15.00 §§ 66-78
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Håkan Eriksson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Johan Ekström (S)
Anna Strömqvist (S)
Anders Persson (S)
Mikael Wickström (S)
Lotta Törnström (S)
Bengt Fröberg (M)
Morgan Kullberg (M)
Marianne Nordin (M)
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
José Espinoza (MP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD)
Susanne Cederholm (SD) kl 16.00-17.03 §§
88-97
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Ersättare

Pernilla Persson (C) kl 16.00-16.55 §§ 88-93
Gerd Sjögren (M) kl 16.15-17.03 §§ 93-97
Fredrik Karlsson (C) kl 16.55-17.03 §§ 94-97

Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S)
Ann-Charlotte Yvermark (S)
Mats Fagerlund (S)
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M) kl 13.00-16.15 §§ 66-92
Ulf Danielsson (M)
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD) kl 13.00-16.00 §§
66-87
Ingrid Andersson (SD)
Lars-Erik Persson (SD)
Pernilla Persson (C) kl 13.00-16.00 §§ 66-87
Fredrik Karlsson (C) kl 15.30-16.55
Gunilla Ekelöf (L) kl 13.00-15.00
Desiree Hoberg (V)
Fredrik Andrén (V)
Maiellen Stensmark (MP) kl 15.40-17.03

Tjänstemän Kommundirektör
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Emma Stjernlöf (M) och Sofia Bothorp (MP)

Justerade paragrafer

§§ 66 - 97

Sekreterare

________________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

________________________________
Rikard Jönsson
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Justerare

________________________________
Emma Stjernlöf

_______________________________
Sofia Bothorp

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 23 mars 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef
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§ 66
Muntlig frågestund
Björn Nurhadi (SD) ställer en fråga till ordförande i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden Magnus Larsson (C) om miljötillsyn.
Ordförande Magnus Larsson (C) svarar.
_____
Emina Cejvan (M) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Ingrid
Hermansson (C) om våld i nära relationer.
Ordförande Ingrid Hermansson (C) svarar.
_____
Billy Åkerström (KD) ställer en fråga om ansökningar om sponsring till
Börje Dovstad (L).
Ledamot Börje Dovstad (L) svarar.
________
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Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/353 1.2.2

§ 67
Svar på medborgarförslag om att ordna en speciell service för cykelfelanmälan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 105,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 18, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
ordnar en speciell service för cykel-felanmälan. En service där anmälan
åtgärdas direkt och det kan vara t.ex. glassplitter eller annat hinder som
kan leda till olyckor.
Idag går det att felanmäla genom en app till smartphone, genom formulär
på hemsidan, samt genom att ringa om det är akut. Felanmälan åtgärdas
så fort det är möjligt. Förvaltningen ser i dagsläget inget behov av att göra
en specifik service eller felanmälan som sköter enbart cykelrelaterade
frågor.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1748 1.2.2

§ 68
Svar på medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för elcyklar
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 106,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Johansson (S) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 19, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
ordnar laddningsstationer för el-cyklar, som ett led i att få fler att välja
cykeln som transportmedel. Laddningsstationerna för el-cyklar bör vara
väderskyddade och försedda med solceller.
Förslaget är i linje med Cykelstrategin. Förvaltningen utreder lämpliga
platser och utformning av väderskyddade cykelparkeringar men det är en
kostsam investeringen, varför det övervägs noga. Ska det dessutom till en
el-installation så ökar kostnaden. I framtiden tros dock behovet av laddplatser öka även för el-cyklar, varför förvaltningen har förslaget i åtanke vid
framtida planering.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1755 1.2.2

§ 69
Svar på medborgarförslag om uppsättande av fler symboler på
cykelvägnätet
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 107,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 17, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
tar beslut om att göra fler marksymboler för cykling och gående samt fylla i
de som genom slitage försvunnit, framförallt på kombinerade gång- och
cykelvägar.
Drift- och serviceförvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler på hela nätet framöver. Eftersom symbolerna lätt slits av driftoch underhållsmaskiner samt utgör en viss halkrisk utreder andra
kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer hållbara, vilket
också är intressant för vår kommun.
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1751 1.2.2

§ 70
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro
mellan Hattholmen och Skeppsbrokajen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 108,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 16, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
tar beslut om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hattholmen och
Skeppsbrokajen. Bron bör vara öppningsbar för att inte utesluta någon
båttrafik.
Förslaget ligger i linje med förvaltningens tankar. Under den närmaste
tiden kommer ett planprogram för Hattholmen att påbörjas och
förvaltningen kommer ha förslaget i åtanke vid framtida planering.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1757 1.2.2

§ 71
Svar på medborgarförslag om att göra kajen längs Skeppsbrokajen
och Handelshamnen till gång- och cykelväg
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 109,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 15, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
gör kajen längs med Skeppsbrokajen och Handelshamnen till gång- och
cykelväg eftersom det är en unik kvalitet att färdas längs med havet.
Stadsmarinan som området vid Skeppsbrokajen kallas är försedd med en
kajpromenad där både gående och cyklister kan vistas. Befintlig cykelväg
finns även längs Östra Hamngatan för de som vill ha ett genare stråk. Det
pågår viss hamnverksamhet i handelshamnen och en cykelväg skulle
försvåra dessa möjligheter. Eftersom det redan finns cykelväg längs vägen
prioriterar förvaltningen inte en cykelväg även längs vattnet.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1758 1.2.2

§ 72
Svar på medborgarförslag om att ordna cykelmotorväg från
Högvakten fram till Sunna kanal
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 110,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 14, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
beslutar om att ordna ett snabbt cykelstråk från Högvakten, genom tunneloch schaktsystemet till östra sidan av Hoglands park. Därefter ska denna
cykelmotorväg gå längs Österledens västra sida. Ekorrvägens östra sida,
Gamla Infartsvägens västra sida fram till Sunna kanal.
Förslaget på en cykelmotorväg är intressant och ligger i linje med
förvaltningens tankar. Kostnaderna för att anlägga en cykelväg genom
tunneln blir dock mycket höga, främst beroende på att den råa bergytan i
tunneltaken måste kläs in i betong av säkerhetsskäl då det finns risk för
nedfallande stenar. Av denna anledning kan drift- och serviceförvaltningen
inte förorda förslaget. Vad gäller övrig sträckning på cykelmotorvägen är
den rimlig, dock finns det andra sträckor som är prioriterade att åtgärdas
innan en cykelmotorväg blir aktuell.
_________
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Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1759 1.2.2

§ 73
Svar på medborgarförslag om att bilda ett cykelråd
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 111,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 13, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
bildar ett cykelråd som bland annat bör ha representanter som cykelanvändare, beslutsfattare och tjänstemän m.fl. Rådet bör utveckla och
förvalta kommunens cykelstrategi och ta fram planeringsunderlag och
skötselplaner.
De tjänstemän som arbetar med cykelstrategin i förvaltningen har en dialog
med politikerna i trafikutskottet som är väl insatta och engagerade i cykelstrategin. De synpunkter som kommer in från allmänheten beaktas och
besvaras och vidarebefordras vid behov till berörda politiker. Förvaltningen
ser i dagsläget inte att ett cykelråd skulle förbättra detta arbete.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1745 1.2.2

§ 74
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs
med Borgmästaregatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 112,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 11, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av
nya cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas
som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1750 1.2.2

§ 75
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 113,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 12, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av
nya cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas
som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1756 1.2.2

§ 76
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Borgmästaregatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 114,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslag besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 10, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av
nya cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas
som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________
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Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/2554 1.2.2

§ 77
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Christopher Larsson (SD), Göran Eklund (SD) och Björn Nurhadi (SD)
yrkar bifall till medborgarförslaget.
Camilla Brunsberg (M) och Bengt Fröberg (M) yrkar att medborgarförslaget
skall anses besvarat.
Anna Ekström (L), Patrik Hansson (S), Yvonne Sandberg-Fries (MP),
Johan Eriksson (V) och Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Jan–Olof Petersson (L) och Jan Lennartsson (M) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Camilla
Brunnbergs yrkande om att medborgarförslaget ska anses besvarat och
mot Christopher Larssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunnbergs yrkande om att
medborgarförslaget ska anses besvarat mot Christopher Larssons
bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att kommunfullmäktige
beslutar att Camilla Brunsbergs förslag är motförslaget till
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2554 1.2.2

§ 77 (forts).
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Camilla
Brunsbergs förslag röstar JA och de som vill biträda Christopher Larssons
förslag röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 46 JA-röster och 19 NEJ-röster, 6 avstår och 2
frånvarande enligt Camilla Brunsbergs förslag. Voteringsprotokoll 1.
Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunnbergs yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Camilla Brunsbergs förslag röstar
NEJ.
Fullmäktige beslutar med 62 JA-röster och 10 NEJ-röster, 1 avstår och 2
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 115,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015, § 228, av Carina Andersson.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 16 januari 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att tiggeri ska förbjudas inom Karlskrona
kommun. Hon anger att det enligt lag är förbjudit med tiggeri och lösdriveri
för svenskar och att det därför även borde vara förbjudet för
EU-medborgare att kommahit och tigga. Hon upplever att hon inte längre
känner sig trygg när hon vistas ute i kommunen.
forts.
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2554 1.2.2

§ 77 (forts).
Svar på medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Enligt lagstiftningen gäller dock följande. Tiggeri – att utan erbjudande av
någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd – är inte straffbart
eller otillåtet enligt svensk lag, inte ens om det bedrivs i organiserad form.
Om den som tigger använder sig av handgripligheter eller hot kan det dock
utgöra ofredande vilket är straffbart. Detsamma gäller om den som tigger
gör det på ett vilseledande sätt genom att t.ex. utge sig för att vara
handikappad vilket skulle kunna utgöra bedrägeri. Det är dock en fråga för
polisen och inte för kommunen.
Kommuner har dock en rätt att meddela lokala ordningsföreskrifter.
Sådana föreskrifter får endast meddelas om de behövs för att upprätthålla
den allmänna ordningen på en offentlig plats.
I förarbetena till ordningslagen anges att det är viktigt att kommunerna
endast meddelar sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs.
Förbud bör begränsas endast till sådana områden där föreskrifterna
verkligen behövs. Obefogade inskränkningar av den enskildes frihet får
inte göras. Vidare anges att den enskildes frihet att framföra ett musikaliskt
eller annat konstnärligt verk inte får begränsas och att det därför inte bör
förekomma lokala ordningsföreskrifter som uteslutande tar sikte på
penninginsamling i samband med gatumusik där musikerna lägger fram en
instrumentlåda eller klädesplagg att lägga pengar i. Vad gäller musikanter
som däremot går runt bland publiken och samlar in pengar torde ett sådant
tillvägagångsätt regelmässigt vara att betrakta som penninginsamling som
kan omfattas av tillståndskrav genom en lokal ordningsföreskrift
(prop. 1992/93:210).
I Södertälje kommuns lokala ordningsföreskrifter anges i 12 § att polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen skall ske i
samband med framförandet av gatumusik krävs inte tillstånd. Av 25 §
framgår att den som bryter mot 12 § kan dömas till penningböter. Detta
ledde i januari 2014 till att tre personer greps av polisen i Södertälje när de
satt och samlade in pengar i muggar respektive en plastlåda utanför en
butik, en galleria respektive på en gata. De åtalades för förseelse mot
allmänna ordningsföreskrifter.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/2554 1.2.2

§ 77 (forts).
Medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Samtliga erkände gärningen. Tingsrätten konstaterade att det tre
personerna ägnat sig åt var penninginsamling och att de inte haft tillstånd
från polisen. Tingsrätten anger att när det gäller gatumusikanter synes
lagstiftaren vilja göra skillnad mellan passiv respektive aktiv
penninginsamling.
Tingsrätten bedömer att det som de tre personerna ägnat sig åt genom att
sitta på gatan och samla in pengar i muggar respektive en plastlåda inte
kan anses utgöra aktiv penning-insamling, varför något tillstånd således
inte behövs. De tre personerna friades (Södertälje tingsrätts dom den 21
februari 2014 i mål nr B 266-14). Domen överklagades inte och har vunnit
laga kraft. Trots att förbud fanns mot tiggeri och att de tre som ägnat sig åt
detta erkände gärningen kunde domstolen fälla personerna.
Någon möjlighet till ett generellt förbud mot tiggeri synes inte möjligt, vilket
framgår av Länsstyrelsen i Västmanlands beslut (den 26 april 2011, dnr
213-1208-11) att upphäva Sala kommuns beslut att i lokala
ordningsföreskrifter införa ett generellt förbud mot tiggeri på offentlig plats.
Föreskriften ansågs vara för geografiskt vidsträckt, inte vara motiverad
med hänsyn till ordning och säkerhet på offentlig plats och det ansågs
föreligga gränsdragningsproblematik i förhållande till viket handlade som
skulle straffbeläggas. En jämförelse gjordes mellan tillåtet gatumusicerande med passiv insamling och passivt tiggeri.
Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är utrymmet för att i lokala
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri begränsat, men möjligheten torde
finnas – särskilt vid livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid
gallerior eller omstigningsplatser för kollektivtrafik. Grundförutsättningen är
dock att det måste föreligga ett behov av ett förbud för att upprätthålla
ordningen på den aktuella platsen.
Det finns stora gränsdragningsproblem vad gäller i vilka situationer tiggeri
skulle kunna förbjudas. Det kan inte hävdas att ett förbud mot tiggeri
verkligen behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats
inom kommunen.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Akten

KS 2015/1658 1.2.6

§ 78
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen härmed ska anses besvarad.
Yrkande
Björn Nurhadi (SD) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Peter Johansson (S) och Jan-Olof Petersson (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Björn
Nurhadi bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill bifalla Björn Nurhadi bifallsyrkande till
motionen röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 48 JA-röster och 4 NEJ-röster, 21 avstår och 2
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 18,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 41.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1658 1.2.6

§ 78 (forts).
Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska
vara ekologisk
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016 § 63.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Björn T Nurhadi (SD). Förslaget är att all frukt till förskolorna
och skolorna ska vara ekologisk.
Drift- och servicenämnden har den 27oktober 2015, § 146, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Kostavdelningen har i uppdrag att öka andelen ekologiska inköp och att
kravcertifiera kostavdelningens kök (kravcertifiering nivå 1 under 2015).
I samarbete mellan köken och ledningen för kostavdelningen kompletteras
kontinuerligt inköpslistan för obligatoriska inköp av livsmedel. När det gäller
kommunens avtal för frukt och grönt kan köken köpa från leverantörens
totala utbud då avtalet inte avser utvalda produkter.
Detta innebär att inköpen av ekologisk frukt inte begränsas av vilka
produkter som angivits i upphandlingsunderlaget. Karlskrona kommuns
leverantör gör bedömningen att tillgången på ekologisk frukt kan möta
efterfrågan.
Noteras bör dock att bristen på svensk ekologisk frukt är stor, vilket medför
att merparten av den ekologiska frukten importeras.
Merkostnaden för att köpa in all frukt ekologisk uppskattas till cirka 400 tkr
per år. Kostavdelningen har under en längre period successivt infört mer
ekologiska livsmedel inom ramen för fastställd livsmedelsbudget.
Köken får direktiv om att säsongsanpassa, minska svinnet och arbeta med
förändrade matlagnings- och arbetsmetoder, vilket långsiktigt gör att
inköpen av ekologiskt ökar.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/113 1.2.6

§ 79
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yrkande
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall till motionen
Börje Dovstad (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Emma
Stjernlöfs bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 januari 2016, § 19,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016 § 42.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016 § 64.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juni 2015,
§ 92, av Emma Stjernlöf (M). Förslaget är att analysera behovet av bättre
och behovsoptimerad schemaläggning och att utreda möjligheten att på
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/113 1.2.6

§ 79 (forts).
Svar på motion om försök med algoritmisk schemaläggning
prov införa schemaläggning på ett eller flera vårdboenden inom funktionsstödsförvaltningen och äldreförvaltningen med hjälp av den beprövade och
sjukvårdsanpassade algoritmiska metoden.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 20 november 2015
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen arbetar redan idag med
att bemanna sina verksamheter efter brukarens behov. Det som tidigare
har saknats är en teknisk lösning, ett stödsystem där parametrar kan
läggas in för att synliggöra behovet för medarbetare.
I augusti 2015 påbörjades första steget in i ett så kallat algoritmiskt
schema för särskilt boende i äldreförvaltningen. Detta genom stödsystemet
Time Care som är ett datorbaserat schemaläggningsprogram som tar
hänsyn till både brukarens och arbetsgivarens behov samt medarbetarens
individuella önskemål angående arbetstider.
Grunddata beskriver bemanningskrav och inom den graf/ram som visar
behovet schemaläggs medarbetarna.
Äldreförvaltningen har som mål att alla arbetsplatser inom verksamhetsområdena särskilt boende och hemtjänst skall vara i drift och arbeta med
behovsoptimerad bemanning via Time Care under 2016.
Funktionsstödsförvaltningen inväntar utvärderingen av de första boendena
i äldreförvaltningen innan de ämnar fatta beslut om införande av stödsystem för att hantera så kallade algoritmiska system.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/3104 1.2.6

§ 80
Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 februari 2016, § 66,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad.
Lotta Antman (SD) och Peter Johansson (S) yttrar sig.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016 § 65.
Ärendet
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 mars
2015, § 47, av Lotta Antman (SD). Förslaget är gång- och cykelväg i
Torhamn, längs med Sandhamnsvägen, från korsningen Brändakärsvägen fram till affären Torshallen.
Drift- och servicenämnden har den 15 december 2015, § 172, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Väg 751, Sandhamnsvägen, är en statlig väg där Trafikverket är
väghållare. Det är Trafikverket som är ansvarig för eventuell utbyggnad av
gång- och cykelväg längs det statliga vägnätet, kommunen kan därför inte
besluta att detta ska ske.
Vilka länkar som ska prioriteras i Blekinge är framtagna i dialog mellan
Region Blekinge, Trafikverket och kommunerna och är förankrade hos
Regionstyrelsen. Den regionala cykelplanen och dess bifogade objektsblad
med prioriterade åtgärder sträcker sig från år 2014-2025.
forts.
Sign

Sign

Sign
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17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/3104 1.2.6

§ 80 (forts).
Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
I den finns inte Sandhamnsvägen med. Inför nästa period som sträcker dig
från år 2025 kommer drift- och serviceförvaltningen ha med
Sandhamnsvägen som en potentiell länk att åtgärda.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 81
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.
Avsägelser
Jan-Anders Lindfors (S) har i skrivelse den 1 mars 2016 avsagt sig
uppdraget som ordförande i arbetsmarknadsnämnden från den 1 april
2016.
Lotta Holgersson (S) har i skrivelse 19 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Karin Månsson (L) har i skrivelse 9 mars 2016 avsagt sig uppdraget som
1:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden.
_______

Sign

Sign

Sign
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Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 82
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden (från den 1 april 2016)
Ordförande Lisbeth Bengtsson (S) efter Jan-Anders Lindfors.
Björkholmstugorna Karlskrona kommun och Lions Club
Linda Ekström (S) efter Liten Löfgren.
Kommunrevisionen
Revisor Katarina Vastamäki (V) efter Fredrik Andrén.
Kommunstyrelsen
Ersättare Roland Andréasson (S) efter Liten Löfgren.
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot Anders Persson (S) efter Daniel Risberg.
Ersättare Jens Sjösten (S) efter Anders Persson.
Socialnämnden
Ledamot Lars Brissmalm (S) efter Björn Olsson.
Ersättare Ingemar Toresten (S) efter Lars Brissmalm.
Ersättare Ingemar Lönnbom (L) efter Marie Klang.
Äldrenämnden
Anders Björkander (S) efter Malin Follin.
Ordföranden informerar om att valet till ordförande/ledamöter till styrgrupp
kulturhus kommer att äga rum efter att beslut är fattat i ärendet.
________

Sign

Sign

Sign

29

Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

§ 83
Anmälningsärende
a) KS 2015/817 4.2.2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2016-02-15,
detaljplan för Garvaren 23, Pantarholmen i Karlskrona kommun,
Blekinge län.
b) KS 2015/571 4.2.2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2016-02-26,
detaljplan för Spandelstorp S:1 i Karlskrona kommun, Blekinge län.
c) KS 2015/2241 1.5.2. Socialnämnden 2016-02-15, § 26, ej verkställda
beslut kv 4 2015.
_________
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Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

§ 84
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1196 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus/havsbad på Saltö,
av Roland Thörnquist.
KS 2016/1406 1.2.2
Medborgarförslag om kommunens räddningskår, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1197 1.2.2
Medborgarförslag om att redovisa och informera angående medborgardialogen, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1428 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en solkarta, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1407 1.2.2
Medborgarförslag om vitmålade marksymboler på gång- och cykelvägar,
av Roland Thörnquist.
KS 2016/1358 1.2.2
Medborgarförslag angående trappan vid Ristorgsbacken, av Tullan Gunér.
KS 2016/1419 1.2.6
Motion angående att utbilda ensamkommande om flickors och kvinnors
rättigheter, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1460 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en belysningsplan, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1198 1.2.2
Medborgarförslag om att sänka hastigheten vid Tullskolan, av
Johan Persson.
forts.
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Sign

Sign
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Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 84 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1223 1.2.2
Medborgarförslag om att skapa ett nytt kansli för ökad cykling, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1266 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna tillfällig lokalitet och lösning av den
verksamhet som sker inom Karlskrona Varmbadhus, av Roland
Thörnquist.
KS 2016/1288 1.2.2
Medborgarförslag om passagerarfartyget M/S Blekinge och taxibåten Baltic
Bonnie, av Roland Thörnquist
KS 2016/1331 1.2.2
Medborgarförslag om att bilda ett världsarvsråd, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1295 1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp en enkel info-tavla på Stakholmen, av
Lars-Erik Enarsson.
KS 2016/1211 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus, av Irene P Tegnefjord.
KS 2016/1135 1.2.2
Medborgarförslag om att uppföra seniorboende och hyreslägenheter i
Fridlevstad, av Anita Håkansson.
KS 2016/1136 1.2.2
Medborgarförslag om att utöka och förnya kommunens cykelkampanj
lagom till vårens ankomst, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1137 1.2.2
Medborgarförslag om att göra om det nuvarande busstorget på Kungsplan
till parkområde, av Roland Thörnquist.
forts.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 84 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1490 1.2.2
Medborgarförslag om att inventera brandskyddet vid Örlogsstaden
Karlskrona, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1523 1.2.2
Medborgarförslag om att Tyska Bryggaregården åter knytes an till lokal öltillverkning, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1582 1.2.2
Medborgarförslag om att göra skyltar till cykeltrafik, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1554 1.2.2
Medborgarförslag om att utreda om bergrummen i Tyska Bryggareberget
kan bli vattenmagasin, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1642 1.2.2
Medborgarförslag om att Vita Briggen rivs och att planerade fastigeterheter
på Kihlströmska uppförs på platsen vid fängelset istället, av Lasse
Larsson.
KS 2016/1641 1.2.2
Medborgarförslag om att permanenta den ursprungliga strandlinjen och ta
fram en gjuten blå betongsten, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1657 1.2.2
Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter under ombyggnaden av
Pottholmen, av Rainer Nyberg.
KS 2016/1658 1.2.2
Medborgarförslag om att förbättra säkerheten mellan gående och cyklande
längs med Landbrogatan, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1687 1.2.6
Motion om kameraövervakning för ökad trygghet i centrala Karlskrona, av
Christopher Larsson (SD).
forts.

Sign

Sign

Sign
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Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 84 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1688 1.2.6
Motion om att kommunen beställer en redovisning av de oförutsedda
kostnaderna för asylmottagningen, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1689 1.2.6
Motion om att kommunen inför rök- och alkoholförbud på HVB-hem, av
Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1690 1.2.2
Medborgarförslag om att som en kampanj skicka ut kommunens policy/
viljeriktning om cykling, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1717 1.2.2
Medborgarförslag om att göra hela bostadsområdet Kungsmarken grönare,
av Roland Thörnquist.

________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

Blad
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§ 85
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2016.
KS 2016/1431 1.2.6.
Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Sandström
(S) angående världsarvet, av Billy Åkerström (KD).
KS 2016/1686 1.2.6.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående diabeteshundar, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1684 1.2.6.
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
angående svarstider på motioner och medborgarförslag till
kommunfullmäktige i Karlskrona, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1683 1.2.6.
Interpellation till kommunalrådet Börje Dovstad (L) angående arbetssättet i
kommunstyrelsen, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/1685 1.2.6.
Interpellation till kommunalrådet Patrik Hansson (S) angående hur
kommunen ska agera när de romska tiggarna vistats i kommunen i mer än
tre månader, av Christopher Larsson.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/540 1.2.6

§ 86
Svar på interpellation om landsbygds- och skärgårdsmiljonen
Ärendet bordlades den 18 februari 2016 § 58.
Interpellation inkom den 26 januari 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående interpellation om landsbygds- och
skärgårdsmiljonen från Billy Åkerström (KD).
Patrik Hansson har den 12 februari 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp
(MP) och Magnus Larsson (C)
________
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/856 1.2.6

§ 87
Svar på interpellation angående traineejobb
Ärendet bordlades den 18 februari 2016 § 59.
Interpellation inkom den 8 februari 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående interpellation om traineejobb i Karlskrona
kommun från Camilla Brunsberg (M).
Patrik Hansson har den 12 februari 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar Patrik Hansson (S), Camilla Brunsberg (M), Eva
Strömqvist (S) och Emina Cejvan (M).
_________

Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/657 1.3.1

§ 88
Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 95,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor för idrotts- och fritidsanläggningar enligt upprättat
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på förändrade taxor
för idrotts- och fritidsanläggningar. En justering av gällande taxor har inte
gjorts sedan 2007 och förändringar i anläggningsbeståndet har visat på
behovet av revidering.
Kommunfullmäktige återremitterade kultur- och fritidsnämndens förslag till
ändrade taxor vid sammanträdet den 3 juni 2015, § 95, med yrkande att ”ta
fram förslag på höjda avgifter för vuxna och kommersiella aktörer istället
för att höja avgifterna för barn och unga. I beredningen av taxor och
avgifter måste det tydliggöras vilken åldersgräns det är som gäller,
eftersom bidragsnormen har justerats åldersmässigt till 7-25 år”.
Reviderat förslag innehåller en oförändrad taxa för barn och unga
(0-20 år) och en höjning av vuxentaxan med 20 kronor/timme för både
föreningar samt privata/kommersiella aktörer. Intäkten syftar till att klara av
de ökade kostnaderna relaterat till drift och skötsel av anläggningarna
inom framförallt städ.
Taxor för barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) samt handikapporganisationer föreslås bli oförändrade för att fortsatt gynna och stimulera
aktiviteter för denna grupp.
Barnkonventionens definition på barn: ”ett barn är varje människa under
18 år”.
forts.
Sign

Sign

Sign

Blad
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/657 1.3.1

§ 88 (forts).
Taxor för idrotts- och fritidsanläggningar
Idrotten vill, RF:s idédokument, skiljer på barn/ungdomsidrott och vuxenidrott enligt följande: ”Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå.
Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. Med
ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser
vi idrott för dem som är över 20 år”.
Med anledning av detta föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att
ungdomstaxan fortfarande ska omfattas av 0-20 år istället för att följa
verksamhetsbidragets inriktning 7-25 år.
Verksamhetsbidraget syftar till att ge goda ekonomiska förutsättningar för
föreningar att bedriva barn och ungdomsverksamhet. På så sätt möjliggörs
en rik och aktiv fritid för Karlskrona kommuns barn och unga samt
personer med funktionsnedsättning. Anledningen till att åldern för verksamhetsbidraget höjdes från 20 år till 25 år var för att stimulera och uppmuntra
föreningarna till en verksamhet som innebär att människor väljer att idrotta
längre.
Vid sidan av kontantstödet (verksamhetsbidrag m.m.) erhåller föreningslivet i Karlskrona kommun ett indirekt stöd i form av tillgången till
subventionerade lokaler och anläggningar. Detta stöd går till den del av
föreningslivet som bokar tider via kultur- och fritidsförvaltningen. Inte minst
gäller detta idrottsanläggningar där föreningar använder stora delar av den
tillgängliga tiden. Även om anläggningarna används för skolans
verksamhet och av allmänheten är den totala lokalsubventionen till
föreningslivet betydande.
Taxor för lokaler och anläggningar
En höjning med 20 kronor/timme har föreslagits för både föreningar och
kommersiella aktörer. De justeringar och förtydliganden som i övrigt har
gjorts presenteras nedan.
-

Sign

Uppdelning mellan fullmått och mindre idrottshallar. De idrottshallar
som inte är fullmått (40 x 20 m) har tilldelats en lägre taxa än de
idrottshallar som är fullmått.
forts.

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/657 1.3.1

§ 88 (forts).
Taxor för idrotts- och fritidsanläggningar
-

Rosenholmshallen har tillkommit. Hästö IF hade tidigare skötsel och
uthyrning av hallen enligt avtal men där nu kommunen tagit över detta.

-

Bland idrottsplatser/fotbollsplaner har det gjorts en uppdelning mellan
A-plan, B-plan och C-plan. Förslag av taxa grundar sig på kvalitet och
planens storlek.

-

Konstgräset – tidigare fanns två olika säsongsbaserade taxor vilket nu
har justerats till samma taxa året runt. Justeringen innebär framförallt
en sänkt timtaxa för barn och ungdom.

-

Likvärdig timtaxa för samlingslokalerna.

-

Justerad höjning för arrangemang – höjning syftar bland annat till att
täcka städkostnader, personal m.m.

________
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Sign
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetschefen
Akten

KS 2016/593 1.3.1

§ 89
Revidering av Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 96,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna revideringen av Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser, samt
2. att upphäva Ledningsplan vid kriser och extraordinära händelser
antagen 20 september 2012.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Varje kommun ska enligt lagen, 2006:544, om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap upprätta en plan för hantering av extraordinära händelser.
Med en extraordinär händelse avses en situation som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma
insatser av en kommun eller landsting.
Planen beskriver övergripande hur Karlskrona kommuns krisledningsarbete fungerar vid kriser och extraordinära händelser och utgör ramarna
för organisationens samlade krisberedskap.
Ledningsplanen med tillhörande bilagor skall revideras minst en gång per
mandatperiod.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Säkerhetschefen
Krisledningsnämnden
Akten

KS 2016/594 1.3.1

§ 90
Revidering av Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 97,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna revideringen av Reglemente för Karlskrona kommuns
krisledningsnämnd, samt
2. att upphäva Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd
antaget av kommunfullmäktige 20 december 2007.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
I kommunen ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under
extraordinära händelser i fredstid. Närmare bestämmelser finns i lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, 2006:544.
Krisledningsnämnden utgörs av de personer och ersättare som ingår i
kommunstyrelsens allmänna utskott. Detta reglemente utgör styrdokument
för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser
i fredstid och höjd beredskap.
Reglementet ska revideras minst engång varje mandatperiod.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kammarkollegiet
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1027 3.9.1

§ 91
Ansökan om permutation – Stiftelsen John Jeanssons stiftelse
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 98,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av John Jeansons
stiftelse så att både kapital och avkastning får användas till utdelning, samt
2. att ekonomichef och kommunjurist bemyndigas var för sig att företräda
kommunfullmäktige i permutationsärendet, underteckna ansökningshandlingar och också återkalla ansökan alternativt justera ansökan under
handläggningens gång för det fall Kammarkollegiet påtalar att justering bör
göras.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen anlitat
en extern konsult (PwC) för översyn av de stiftelser som förvaltas av
Karlskrona kommun.
Konsulten har gått igenom stiftelserna och gjort en bedömning av vilka
möjligheter som finns för permutation, (d.v.s. att ansöka hos Kammarkollegiet om att ändra en föreskrift i stiftelseförordnandet/stadgarna) eller
avslut. Genomgången visar att det för rubricerad stiftelse finns möjlighet att
hos Kammarkollegiet begära permutation av föreskrifterna för stiftelsen så
att utdelning av både avkastning och kapital till stiftelsens ändamål blir
möjligt. Idag begränsas utdelningen till stiftelsens avkastning.
Kommunstyrelsen fattade den 1 september 2015, § 277, beslut i enligt
med ovanstående. Kammarkollegiet har därefter uppmärksammat att för
den aktuella stiftelsen framgår av stadgarna att beslut ska fattas av
kommunfullmäktige.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

43

Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/1027 3.9.1

§ 91 (forts).
Ansökan om permutation – Stiftelsen John Jeanssons stiftelse
För att kunna fullfölja den ansökan som lämnats till Kammarkollegiet krävs
därför att kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslag.
_________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/558 4.5.1

§ 92
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Kommunfullmäktige beslutar
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2016 med 11 300 000 kronor avseende investeringar i Tullskolan,
2. att täcka denna utökning genom
a) omdisponering av 1 500 000 kronor från kommunstyrelsens
investeringsreserv för år 2016,
b) överföring av kunskapsnämndens del av kvarvarande investeringsmedel avseende fastighetsverksamhet för år 2015 om 1 800 000 kronor
till kunskapsnämndens investeringsverksamhet avseende fastighetsverksamhet för år 2016,
c) 8 000 000 kronor av den till kunskapsnämnden beslutade
ramförstärkningen, kommunfullmäktige 28 januari 2016 § 37, samt
3. att dessutom omdisponera 1 500 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2017 till
kommunstyrelsens investeringsram för samma år.
Yrkande
Emma Swahn Nilsson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Chatarina Holmberg (S), Lotta Antman (SD), Roland Andréasson (S) och
Jan-Olof Petersson (L) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Emma
Swahn Nilssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
forts.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/558 4.5.1

§ 92 (forts).
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M),
Lars- Göran Forss (M), Yjvesa Mujaj (M), Emina Cejvan (M), Emma
Stjernlöf (M), Anders Ovander (M), Morgan Kullberg (M), Bengt
Fröberg (M), Emma Swahn Nilsson (M), Carl-Göran Svensson (M),
Anna Ottosson (M) och Marianne Nordin (M) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 99,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att utöka kunskapsnämndens investeringsram för fastighetsverksamhet
år 2016 med 11 300 000 kronor avseende investeringar i Tullskolan,
2. att täcka denna utökning genom
d) omdisponering av 1 500 000 kronor från kommunstyrelsens
investeringsreserv för år 2016,
e) överföring av kunskapsnämndens del av kvarvarande investeringsmedel avseende fastighetsverksamhet för år 2015 om 1 800 000 kronor
till kunskapsnämndens investeringsverksamhet avseende fastighetsverksamhet för år 2016,
f) 8 000 000 kronor av den till kunskapsnämnden beslutade
ramförstärkningen, kommunfullmäktige 28 januari 2016 § 37, samt
3. att dessutom omdisponera 1 500 000 kronor från kunskapsnämndens
fastställda investeringsram för fastighetsverksamhet för år 2017 till
kommunstyrelsens investeringsram för samma år.
Ärendet
Tullskolan inrymmer idag förskoleklass, grundskola, fritidshem samt fem
avdelningar förskola. Elevantalet har stadigt ökat sedan skolan
renoverades och återinvigdes 2012 och prognosen är en fördubbling av
antalet elever mellan åren 2012 – 2019 från 124 elever till närmare
250 elever. Idag finns det 204 elever på skolan.
forts.
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Sammanträdesdatum

Blad

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/558 4.5.1

§ 92 (forts).
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Som en konsekvens av detta behövs en utökning av lokalytorna för
undervisningen och matserveringen. Kravet på tillgänglighet kräver
dessutom att byggnaden Fyren förses med en hiss. Den totala
investeringsramen är beräknad till 11, 3 mnkr och innehåller undervisningslokaler för 100 elever samt en utökning av antalet platser i
matsalen med 76 stycken innebärande att det totala antalet sittande
matgäster samtidigt kan uppgå till 136 personer.
En definitiv tidsplan för projektet är inte fastställd men inriktningen är att
ombyggnationen ska vara klar i tid till skolstarten augusti 2017.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med flyktingsituationen tilldelas kommunsektorn, genom ett regeringsbeslut,
9,8 miljarder kronor varav Karlskrona kommun erhöll 65 mnkr. Kommunfullmäktige har därefter beslutat att tilldela kunskapsnämnden 27,9 mnkr av
dessa medel. Medlen ska bl.a. användas för att utöka lokalytorna på
Tullskolan. I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om
fördelningen av dessa extra medel ålades berörda nämnder att senast
under mars månad till kommunstyrelsen återkomma med en plan för hur
pengarna ska användas. Kommunledningsförvaltningen poängterar att de
medel som likt ovan ska användas till investeringar öronmärks för detta
ändamål och hanteras inom investeringsbudgeten och inte tillfaller
nämnden som utökad ram.
Investeringsutgiften i Tullskolan beräknas uppgå till totalt 11,3 mnkr varav
8,0 mnkr finansieras med de extramedel, se ovan, som kommunfullmäktige
har fattat beslut om.
Därutöver föreslås en överföring om 1,8 mnkr av ej ianspråktagna medel
2015 i nämndens investeringsbudget för fastighetsverksamhet samt att
nämnden redan år 2016 kan ianspråkta 2017 års investeringsmedel om
1,5 mnkr avsedda för nämndens fastighetsverksamhet. Föreslagen
finansiering förutsätter dock att kommunstyrelsen tillstyrker överföring av
investeringsmedel från år 2015 till år 2016 enligt kommunledningsförvaltningens förslag samt att kommunfullmäktige i sin tur beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
forts.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/558 4.5.1

§ 92 (forts).
Investeringstillstånd Tullskolan – tillbyggnad av Fyren och matsalen
Skulle så inte ske får kommunledningsförvaltningen återkomma med nytt
förslag till finansiering till kommunstyrelsen. Vidare förutsätts att 1,5 mnkr
överförs från kommunstyrelsens investeringsreserv till kunskapsnämndens
investerings-ram för fastighetsverksamhet år 2016 för att sedan år 2017
återföras till kommunstyrelsen.
Kunskapsnämnden begär i sitt missiv inte någon ytterligare
ramförstärkning med anledning av tillkommande årliga hyreskostnader om
887 000 kronor.
Vid avstämning med förvaltningen framkommer dock behov av ytterligare
medel motsvarande hela den ovan nämnda summan.
I kommunstyrelsens reserv för avskrivningar samt i finansförvaltningen
finns avsatt 177 tkr för investeringar i Tullskolan. Någon ytterligare
utökning av nämndens ram med anledning av tillkommande
hyreskostnader om 710 tkr årligen föreslås inte utan hänskjuts till 2016 års
budgetberedning.
________
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektören
Akten

KS 2015/396 1.9.1

§ 93
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tidigare inriktningsbeslut om att lokalisera ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan upphävs, samt
2. att kulturhuset med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum ska ha
placering med inriktning kv Bonde.
Yrkande
Börje Dovstad (L), Magnus Larsson (C), Jonas Sandström (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Sandberg-Fries (MP), Patrik Hansson (S) och Emma Stjernlöf (M)
yttrar sig.
Camilla Brunsberg (M), Peter Glimvall (M) och Carl-Göran Svensson (M)
meddelar att moderaterna inte deltar i beslutet.
Ulf Hansson (V) och Johan Eriksson (V) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Billy Åkerström (KD) meddelar att kristdemokraterna inte deltar i beslutet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Ulf Hanssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Ulf Hanssons avslagsyrkande
röstar NEJ.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Fullmäktige beslutar med 48 JA-röster och 4 NEJ-röster, 21 avstår och 2
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 101,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att tidigare inriktningsbeslut om att lokalisera ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan upphävs, samt
2. att kulturhuset med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum ska ha
placering med inriktning kv Bonde.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 101
beslutat för egen del
3. att genomföra en fördjupad utredning av innehåll och funktioner och ge
förslag som är i nivå med avsatta medel – utredningen ska omfatta
kulturhus i kv Bonde, konserthusteatern och kulturskolan,
4. att anslå 0,5 mnkr till en fördjupad utredning ur kommunstyrelsens
reserv för år 2016,
5. att tillsätta en parlamentarisk styrgrupp för projektet,
6. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en projektledare för det
fortsatta arbetet, samt
7. att ge kommundirektören i uppdrag att tillsätta en referensgrupp för
projektet.
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 10 december 2015 beslutat återremittera attsatserna 1 och 2 för ny beredning, samt att att-satserna 3-7 på nytt
hanteras och beslutas av kommunstyrelsen så att utredningsarbetet kan
påbörjas.
forts.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Den 2 juni 2015 godkände kommunstyrelsen utredningen om kv Bonde
som visar att det är möjligt att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler
för stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum (världsarv och turistbyrå) i
kvarteret. Kommunstyrelsen beslutade också att sända utredningen på
remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag.
Utredningens förslag:


att kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där
placeringen av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett
kulturkvarter i kv Bonde



att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska
gården



att kommunen går vidare med en fördjupad utredning om innehåll
och funktioner



att kommunen utlyser en arkitekttävling



att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet



att en styrgrupp utses för projektet

Då Karlskrona kommun inte har för avsikt att förvärva Nordenskiöldska
gården av Svenska kyrkan berörs den frågan inte vidare i ärendet.
Sammanfattning av remissvaren
Åtta av kommunens tio nämnder har svarat på remissen, medan de
kommunala bolagen har avstått från att svara.
Samtliga nämnder ställer sig positiva till förslaget att utveckla kv Bonde till
ett kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum för
världsarv och turistbyrå. Det skulle öka attraktiviteten för stadskärnan och
Stortorget. På sikt skulle också kvarteret kunna bindas samman med
konserthusteatern. Barn- och ungdomsperspektivet är viktigt i en fördjupad
utredning, men kulturhuset ska också bli en mångkulturell mötesplats för
alla åldrar. Där ska finna gott om ytor för olika typer av skapande
verksamhet.
forts.
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Tillgängligheten är viktig för att kulturhuset ska bli en mötesplats för alla.
Gäller också om kv Bonde i framtiden binds samman med konserthusteatern.
Kulturskolans behov av större och mer ändamålsenliga lokaler bör finnas
med i en fördjupad utredning.
Slutsatser
Remissvaren visar att det finns ett uttalat stöd från kommunens nämnder
för att gå vidare med förslaget om ett kulturhus/kulturkvarter med stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum i kv Bonde. Innan en fördjupad
utredning kan påbörjas krävs dock att kommunfullmäktige upphäver sitt
inriktningsbeslut från 2009 om lokalisering av ett nytt stadsbibliotek till
Kungsplan (26 februari 2009 § 28).
Den fördjupade utredningen bör förutom kv Bonde också omfatta
kulturskolans behov av större lokaler och en framtida om- och tillbyggnad
av konserthusteatern. Det innebär att tidplanen måste anpassas efter de
nya förutsättningarna.
När beslut om en fördjupad utredning tagits bör en politisk styrgrupp och
en projektledare utses.
Innehåll, funktion och flexibilitet är viktiga delar i utredningen som också
måste ta höjd för vad morgondagens bibliotek/kulturhus kan komma att
kräva.
Det är därför viktigt att det finns representanter för de olika
verksamheterna i en projektgrupp. Extern kompetens inom det aktuella
området kan också komma att behövas.
Då intresset för kulturhus/kulturkvarter är stort och berör många grupper är
det viktigt med bred dialog och stor öppenhet genom hela projektet. En
referensgrupp med externa intressenter kan tillföra viktig kunskap och
fungera som värdefullt bollplank.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
Ekonomi
Driftkostnader 2016
0,5 mnkr
Utredning, innehåll och funktioner i kulturhus, konserthusteater och
kulturskola. Kostnader för projektorganisation, extern konsult, studiebesök,
sammanträdesarvoden för styrgrupp m.m.
Driftskostnader 2017
Arkitekttävling kv Bonde

2,0 mnkr

Möjlig tidplan
December 2015
Beslut i kommunfullmäktige om ny plats för kulturhus/kulturkvarter.
2016
Utredning av innehåll och funktioner i kulturhus och kulturskola


Upphandling konsult



Utredningsarbete med bred intern medverkan



Framtagande av beslutsunderlag för funktion/innehåll och ekonomi



Beslut i kommunstyrelsen



Budgetbeslut i juni 2016: driftbudget 2017 2,0 mnkr för
arkitekttävling

2017
Arkitekttävling


Organisera och utlysa arkitekttävling



Genomföra arkitekttävling med jurybedömning



Budgetbeslut juni 2017: investeringsbudget 2018 – 2020



Investeringsbeslut



Framtagning av beslutsunderlag för investeringsbeslut



Investeringsbeslut i kommunstyrelsen
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/396 1.9.1

§ 93 (forts).
Kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde
2018
Projektering


Upphandling av konsult för projektering



Projektering av kulturhus med framtagande av förfrågningsunderlag
för entreprenadupphandling



Upphandling byggentreprenörer

2019


Byggstart kulturhus

2020


Invigning av nytt kulturhus.

________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 94
Kommunala val
Efter förslag av valberedningen Lars-Göran Forss (M) föreslår fullmäktige
följande till och med den 31 december 2018:
Styrgrupp för nytt kulturhus (13 st)
Ordförande Börje Dovstad (L)
Ledamot Birgitta Möller (S)
Ledamot Lenita Karlsson (S)
Ledamot Jonas Sandström (S)
Ledamot Marianne Grundblad (L)
Ledamot Johan Genestig (C)
Ledamot Gunilla Gustavsson (C)
Ledamot Ronnie Nilsson (SD)
Ledamot Jesper Holmberg (KD)
Ledamot Jan Lennartsson (M)
Ledamot Peter Glimvall (M)
Ledamot Ulf Hansson (V)
Ledamot Yvonne Sandberg-Fris (MP)
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Äldrenämnden
Klövern AB
Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/726 4.5.1

§ 95
Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 102,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge drift- och servicenämnden tillstånd att teckna ett tioårigt hyresavtal
med en initial hyra på 2 533 883 kronor/år med Klövern AB, avseende
lokaler för äldreförvaltningens omvårdnadsboende/särskilda boende
Fregatten.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Vid sammanträde den 27 maj 2015 § 102 beslutade äldrenämnden att
uppdra till äldreförvaltningen att snarast återkomma med förslag avseende
omvandling av del av Fregatten från omvårdnadsboende till trygghetsbostäder. Förslag från förvaltningen behandlades av äldrenämnden den
27 januari 2016 § 3.
I förslaget som ligger till grund för äldrenämndens beslut den 27 januari
2016, § 3, anges att äldrenämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ge drift- och servicenämnden
tillstånd att teckna ett tioårigt hyresavtal med initial hyra på 2 533 883 kr/år
med Klövern AB, avseende lokaler för äldreförvaltningens omvårdnadsboende/särskilda boende Fregatten.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
I enlighet med reglemente för drift- och servicenämnden finns begränsning
avseende förhyrning av lokaler enligt nedan:
Nämnden äger rätt att träffa avtal om förhyrning av lokaler för kommunal
verksamhet med en längsta hyrestid om 15 år och/eller med en högsta
hyra uppgående till 2 mnkr/år.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/726 4.5.1

§ 95 (forts).
Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten
För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre hyresbelopp än som
anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom vid hyresavtal med
avtalat restvärde/lösenpris.
Äldrenämnden har inte begärt utökade medel med anledning av förändringarna på Fregatten.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Utveckling i Karlskrona AB
Moderbolaget AB
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/1265 1.3.1

§ 96
Förändrat ägardirektiv Utveckling i Karlskrona AB
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 103,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att förändra ägardirektivet för Utveckling i Karlskrona AB enligt förslaget.
Jan-Olof Petersson (L) yttrar sig.
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Det finns behov av att tydliggöra rollen för Utveckling i Karlskrona AB och
att klargöra avgränsningar mot annan kommunal verksamhet.
Utveckling i Karlskrona AB:s styrelse har diskuterat frågan och är överens
om att en förändring av nuvarande ägardirektiv som tydliggör bolagets
uppdrag vore önskvärt.
Avsikten är att därefter klargöra ansvarsavgränsningar, organisation m.m.
inom bolaget.
Kommundirektören och bolagets VD har tagit fram förslag till förändringar
som framgår av bilaga.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

17 mars 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/1660 4.6.2

§ 97
Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 1 mars 2016, § 104,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa upprättat prioriteringslista som inriktning för drift- och
servicenämndens arbete.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Drift- och servicenämnden har den 26 januari 2016, § 6, beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta att fastställa upprättad prioriteringslista som
inriktning för nämndens arbete. Då det rör sig om en prioriteringslista som
sträcker sig över flera år med arbetet att skapa en attraktiv stadsmiljö gör
kommunledningsförvaltningen bedömningen att beslut bör fattas av
kommunfullmäktige.
Övriga uppgifter rörande ärendet framgår av drift- och servicenämndens
beslut den 26 januari 2016, § 6, Fastställande av inriktning för stadsmiljö.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
28 april 2016

§ 98

Muntlig frågestund

§ 99

Svar på medborgarförslag om att förbättra och underlätta transporterna
med kollektivtrafik och cykeltrafik

§ 100

Svar på medborgarförslag om att samarbeta med Statens konstråd
angående kv Bonde

§ 101

Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret Bonde

§ 102

Svar på medborgarförslag om ett informationsmöte om kv Bonde

§ 103

Svar på medborgarförslag om att i samband inför skapandet av det nya
kulturkvarteret, ta beslut om att förvärva samtliga fastigheter som
Svenska kyrkan kommer att avyttra inom kv Bonde

§ 104

Svar på medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang som
kulturnatten i Karlshamn

§ 105

Svar på medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas resultat av
Hattholmens framtida användning

§ 106

Svar på medborgarförslag om att stadsbussarna trafikerar Mariedal/
Backabo via Hillerödsvägen

§ 107

Svar på medborgarförslag om mindre filialer till stadsbibliotek – Sommarbibliotek

§ 108

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan

§ 109

Svar på medborgarförslag om fler reflex- och cykelbelysningskampanjer

§ 110

Svar på medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan
Skeppsbrokajen och Handelshamnen

§ 111

Svar på medborgarförslag om att ta fram fler flytande tömningsstationer
för båttoaletter

§ 112

Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund angående
sitt medborgarförslag

§ 113

Svar på medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med
sportfiskeprofil

§ 114

Svar på medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje timme
tar vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 115

Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg

§ 116

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 117

Kommunala val

§ 118

Anmälningsärenden

§ 119

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 120

Inkomna interpellationer

§ 121

Svar på interpellation om svarstider på motioner och medborgarförslag till
kommunfullmäktige i Karlskrona

§ 122

Svar på interpellation om hur kommunen ska agera när de romska
tiggarna vistas i kommunen i mer än tre månader

§ 123

Svar på interpellation om diabeteshundar

§ 124

Svar på interpellation om arbetssättet i kommunstyrelsen

§ 125

Svar på interpellation om världsarvet

§ 126

Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015

§ 127

Karlskronahem AB:s plan för att nyproducera 400 lägenheter

§ 128

Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut i extra ändringsbudget

§ 129

Förslag till IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

§ 130

Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för
åren 2016-2018

§ 131

Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner

§ 132

Ändring av samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag

§ 133

Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Östra Blekinge

§ 134

Svar på motion om suicidprevention

§ 135

Svar på motion om hållbar IT-strategi

§ 136

Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas föräldrar
för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök på dennes
arbetsplats
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 28 april 2016 klockan 13.00 – 17.30

Beslutande

Sign

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C) jäv §§ 133
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Linda Ekström (S) kl 13.00-16.15 §§ 98-126
Peter Johansson (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Daniel Håkansson (S) jäv §§ 133
Hind Abdul-Wahab (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) kl 13.00-17.20
§§ 98-del av §§ 136
Lars Hildingsson (S)
Elina Gustafsson (S)
Eva Strömqvist (S) kl 13.50-17.30 §§ 113-136
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S) jäv §§ 133
Åke Håkansson (S)
Åse Nygren (S) kl 13.00-16.15 §§ 98-126
Roland Andréasson (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Eva Lotta Altvall (S)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrous (S)
Camilla Brunsberg (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M)
Jan Lennartsson (M)
Carl-Göran Svensson (M)
Anna Ottosson (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
forts.

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sign

Sammanträdesprotokoll

Ledamöter

Martin Henriksson (SD) kl 13.30-17.30
§§ 100-del av §§ 136
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD)
Christopher Larsson (SD)
Björn Nurhadi (SD)
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD) kl 13.00-16.15 §§ 98-126
Anna Ekström (L)
Jan-Olof Petersson (L)
Börje Dovstad (L)
Mikael Augustsson (L) jäv §§ 133
Magnus Larsson (C)
Ingrid Hermansson (C)
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) kl 13.00-16.45
§§ 115-132
Tommy Andersson (MP) kl 13.00-17.20
§§ 98-del av §§ 136
Sofia Bothorp (MP)
Ulf Hansson (V)
Markus Ottosson (V)
Åsa Gyberg-Karlsson (V) kl 13.00-17.20 §§
98 - del av §§ 136
Tommy Olsson (KD) kl 13.00-14.45 §§ 98-122
Ann-Louise Trulsson (KD)
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Håkan Eriksson (S) kl 13.00-15.20 §§ 98-125
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Anna Strömqvist (S) kl 13.00-13.50 §§ 98-112,
kl 16.15-17.30 §§127-136
Anders Persson (S) jäv §§ 133
Mikael Wickström (S)
Morgan Kullberg (M)
Marianne Nordin (M)
Bengt Fröberg (M) jäv §§ 133
Birgitta Gamelius (M)
Charlotta Sahlin (M)
Tove Håkansson (SD) kl 13.00-13.30 §§ 98-99
Göran Eklund (SD)
Pernilla Persson (C)
forts.
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Sign
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Övriga

Sammanträdesprotokoll

Ersättare

José Espinoza (MP)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 14.45-17.30
§§ 123-136
Sattar Zad (S) kl 15.20-17.30 §§ 126-136
Ida Henriksson (S) kl 16.15-17.30 §§127-136
Desiree Hoberg (V) kl 16.15-17.30 §§127-136
Susanne Cederholm (SD) kl 16.15-17.30
§§127-136
Ann-Charlotte Yvermark (S) §§ 133
Lotta Törnström (S) §§ 133
Mats Fagerlund (S) §§ 133
Fredrik Karlsson (C) §§ 133
Gerd Sjögren (M) §§ 133
Maiellen Stensmark (MP) kl 16.45-17.30
§§ 133-136

Närvarande ersättare

Sattar Zad (S) kl 13.00-15.20 §§ 98-125
Ida Henriksson (S) kl 15.00-16.15
Ann-Charlotte Yvermark (S)
Lotta Törnström (S)
Mats Fagerlund (S)
Marcus Degerskär (S)
Claes-Urban Persson (S)
Gerd Sjögren (M)
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Fredrik Karlsson (C) kl 15.30-17.30
Gunilla Ekelöf (L) kl 13.00-15.25
Desiree Hoberg (V)
Maiellen Stensmark (MP) kl 15.20 -16.45
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 13.00-14.45
§§ 98-122
Tove Håkansson (SD)
Anna Strömqvist (S) kl 13.50-16.15

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera

Anna Ottosson (M) och Ulf Hansson (V)

Justerade paragrafer

§§ 98 - 136

Sekreterare

_________________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

_________________________________
Rikard Jönsson

Justerare

_________________________________
Anna Ottosson

_________________________________
Ulf Hansson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 11 maj 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 98
Muntlig frågestund
Ledamot Jan-Åke Nordin (M) ställer en fråga till äldrenämndens ordförande
Jan-Anders Lindfors (S) om teater för äldre och finansieringen.
Jan-Anders Lindfors (S) svarar.
--Ledamot Camilla Brunsberg (M) ställer en fråga till kommunalrådet
Patrik Hansson (S) om vilken strategi det finns för kultursatsningar
eftersom ännu en förening (Lyckå kammarmusikfestival) fått halverat
bidrag.
Patrik Hansson (S) svarar.
---Ledamot Billy Åkerström (KD) ställer en fråga till kommunalrådet
Börje Dovstad (L) om vad som kommer att hända med idrottshallen.
Börje Dovstad (L) svarar.
______

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2262 1.2.2

§ 99
Svar på medborgarförslag om att förbättra och underlätta
transporterna med kollektivtrafik och cykeltrafik
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 153,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015, § 11, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren inkom med ett medborgarförslag innebärande att
Karlskrona kommun tar beslut om att förbättra och underlätta transporterna
med kollektivtrafik och cykeltrafik, genom att förse de nya hybridbussarna
med solceller på busstaken och genom att göra det möjligt att ta med sin
cykel på ett enkelt och elegant sätt på bussen (utan kostnad). Karlskrona
kommun och aktuellt bussbolag kan kanske söka statlig medfinansiering
via regeringens satsning på s.k. stadsmiljö-avtal.
Synpunkter
Förslagsställarens frågor rör fordonen i kollektivtrafiken och fordonens
utrustning och utformning är en fråga för Region Blekinge som är den
upphandlande myndigheten. Således är frågan om ombyggnad av
bussarna en fråga för Region Blekinge och berörd entreprenör.
Kommunledningsförvaltningen vill ändå anföra att en ombyggnad av
befintliga bussar inte torde vara ekonomiskt försvarbart.
forts.
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2262 1.2.2

§ 99 (forts).
Svar på medborgarförslag om att förbättra och underlätta
transporterna med kollektivtrafik och cykeltrafik
Vidare vill vi påpeka att de hybridbussar som är upphandlade drivs med
förnybart bränsle samt el vid låga farter. Möjligheter att ta med cyklar i
busstrafiken är ingen funktion som är upphandlade av Region Blekinge,
och detta gäller samtliga busslinjer i Blekinge.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/964 1.2.2

§ 100
Svar på medborgarförslag om att samarbeta med Statens konstråd
angående kv Bonde
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 154,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016, § 56, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen inför förslag och beslut kring nytt
kulturhus samarbetar med Statens konstråd m.fl.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. I utredningsarbetet kommer
studiebesök, analyser och lokalalternativ genomföras och övervägas.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/859 1.2.2

§ 101
Svar på medborgarförslag om kulturkvarteret Bonde
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 155,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
18 februari 2016, § 56, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen förvärvar samtliga fastigheter i
kv Bonde, samt besöker kvarteret inför förslag och beslut kring nytt
kulturhus.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. I utredningsarbetet kommer
studiebesök, analyser och lokalalternativ genomföras och övervägas.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

11

Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/839 1.2.2

§ 102
Svar på medborgarförslag om ett informationsmöte om kv Bonde
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 156,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 7 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar ett informationsmöte
angående projektet kulturhus i kv Bonde.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. I utredningsarbetet kommer
studiebesök, analyser och samråd genomföras.
_________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/574 1.2.2

§ 103
Svar på medborgarförslag om att i samband inför skapandet av det
nya kulturkvarteret, ta beslut om att förvärva samtliga fastigheter som
Svenska kyrkan kommer att avyttra inom kv Bonde
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 157,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016, § 28, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 22 februari 2016 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att kommunen förvärvar samtliga fastigheter i kv
Bonde, samt besöker kvarteret inför förslag och beslut kring nytt kulturhus.
Kommunfullmäktige återremitterade i december 2015 frågan om nytt
kulturhus. Ärendet kommer på nytt att behandlas av kommunfullmäktige i
mars 2016.
En projektledare under en parlamentarisk styrgrupp kommer under 2016
att utreda och föreslå nytt kulturhus, både vad avser dess slutliga
utformning och innehåll samt lokalisering. Kv Bonde är med i denna
utredning. I utredningsarbetet kommer studiebesök, analyser och
lokalalternativ övervägas.
_________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Akten

KS 2015/897 1.2.2

§ 104
Svar på medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang som
kulturnatten i Karlshamn
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 158,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Kultur- och fritidsnämnden har den 1 februari 2016, § 5, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona ska ta fram ett liknande
evenemang som ”kulturnatten” i Karlshamn.
Karlskrona kommun anordnar sedan 2012 en återkommande Kulturvecka
under november månad. Denna kommer under 2016 att ses över i dialog
med kultur- och fritidsförvaltningen, kulturföreningar och andra kulturaktörer.
Några skäl att skapa ett liknande evenemang som ”kulturnatten” i
Karlshamn bedöms inte aktuellt i dagsläget.
_________
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Sign
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Akten

KS 2015/2118 1.2.2

§ 105
Svar på medborgarförslag om att redovisa BTH-studenternas resultat
av Hattholmens framtida användning
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 159,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 november 2015, § 208, av Roland Thörnquist.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 10 mars 2016, § 32, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att
redovisa BTH-studenternas resultat av Hattholmens framtida användning
på kommunens webbplats.
Karlskrona kommun har precis påbörjat planarbetet med att utveckla
Hattholmen till en funktionsblandad stadsdel. I det fortsatta planarbetet och
i utvecklingen av kommunens hemsida angående Hattholmen kan det helt
korrekt vara intressant att se vad BTH-studenterna tidigare har tagit fram
för material för området.
Att redovisa BTH-studenternas arbete på kommunens webbplats bedöms
dock inte som aktuellt då de utgör studentarbeten. Däremot kan det bli
aktuellt att länka vidare till Blekinge Tekniska Högskolas hemsida.
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen tar med sig synpunkten till
utvecklingen av hemsidan angående planarbetet för Hattholmen.
_________
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Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2247 1.2.2

§ 106
Svar på medborgarförslag om att stadsbussarna trafikerar Mariedal/
Backabo via Hillerödsvägen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 160,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att delge Region Blekinge medborgarförslaget gällande ”att
stadsbussarna trafikerar Mariedal/Backabo vid Hillerödsvägen”, samt
2. att i övrigt anses medborgarförslaget besvarat.
Börje Dovstad (L), Jan-Olof Petersson (L), Carl-Göran Svensson (M) och
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 april 2015, § 63, av Anders Jacobsson.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren Anders Jacobsson berättar om sitt förslag.
Förslagsställaren föreslår att stadsbussarna trafikerar Mariedal/Backabo
via Hillerödsvägen.
Beslut om hur kollektivtrafikens linjesträckningar ska vara görs av Region
Blekinges trafiknämnd. Trafiknämnden har gjort bedömningen att man ökar
det kollektiva resandet om trafiken inte går genom Mariedal.
Kommunledningsförvaltningen anser dock att förslagsställarens synpunkter
ska delges Region Blekinge.
_________
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Akten

KS 2015/1734 1.2.2

§ 107
Svar på medborgarförslag om mindre filialer till stadsbibliotek Sommarbibliotek
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 161,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015, § 151, av Roland Thörnquist.
Kultur- och fritidsnämnden har den 1 februari 2016, § 4, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
mindre filialer till stadsbiblioteket – ”sommarbibliotek”, som under
sommarperioden placeras ut till t.ex. campingplatser med flera platser. En
god servicesyssla som kan skötas av t.ex. campingsvärden. Gärna en
blandning av litteraturutbud med inslag av författare från Blekinge.
Det är en god ambition att bland turister som besöker Karlskrona sprida
intresse för läsning och litteratur om Blekinge. Stadsbiblioteket och
kommunens nio biblioteksfilialer har ett rikt utbud av litteratur att låna ut.
Att skapa och organisera tillfälliga bibliotek finns tyvärr idag inte resurser
för. Däremot finns möjlighet att sprida foldrar om kommunens bibliotek och
dess öppettider samt litteraturlistor med tips på läsning om bland annat
Karlskrona och övriga Blekinge.
_________
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/604 1.2.2

§ 108
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 162,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 35, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun placerar fler cykelparkeringar på Trossö och speciellt på Borgmästaregatan, i nära
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 stycken utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan.
Borgmästaregatan är en välmöblerad gågata med många entréer till
fastigheter varför placering av nya cykelparkeringar måste ske efter noga
avvägning för att inte upplevas som ett hinder för gående och
näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan
är aktuella.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

18

Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/830 1.2.2

§ 109
Svar på medborgarförslag om fler reflex- och cykelbelysningskampanjer
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 163,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 34, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun startar en reflex- och
cykelbelysningskampanj tillsammans med flera aktörer, i syfte att upplysa
om vikten av att synas i mörkret för att minska antalet olyckor.
I Cykelstrategi 2030:s åtgärdsprogram finns en sådan kampanj med.
I november 2015 genomförde drift- och serviceförvaltningen, i samarbete
med Polisen, denna kampanj under namnet ”Använd reflex – Vi syns i
Karlskrona”. Reflexer delades ut till allmänheten och en tänkvärd
reklamfilm visades i flera medier.
________
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/1009 1.2.2

§ 110
Svar på medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan
Skeppsbrokajen och Handelshamnen
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 164,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 33, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun gör kajen längs med
Skeppsbrokajen och Handelshamnen till gång- och cykelväg eftersom det
är en unik kvalitet att färdas längs med havet.
Stadsmarinan som området vid Skeppsbrokajen kallas är försedd med en
kajpromenad där både gående och cyklister kan vistas.
Befintlig cykelväg finns även längs Östra Hamngatan för de som vill ha ett
genare stråk. Det pågår viss hamnverksamhet i handelshamnen och en
cykelväg skulle försvåra dessa möjligheter. Eftersom det redan finns
cykelväg längs vägen prioriterar drift- och serviceförvaltningen inte en
cykelväg även längs vattnet.
_________
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/2452 1.2.2

§ 111
Svar på medborgarförslag om att ta fram fler flytande
tömningsstationer för båttoaletter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 165,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
10 december 2015, § 228, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 31, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar fram flytande
tömningsstationer för båttoaletter. Dessa skulle kunna placeras på
strategiska platser i skärgården, t.ex. vid Utklippan.
Drift- och serviceförvaltningen har satsat på en tömningsstation placerad
vid Möcklöbron som anses vara en strategisk plats. Förvaltningen kommer
att anskaffa fler stationer och bl.a. placera en närmare Hasslöbron. Nya
stationer kommer, där så behövs, även utrustas för mottagande av sopor.
När det gäller att lägga ut en tömningsstation vid Utklippan kan det inte bli
aktuellt, då denna plats inte tillhör Karlskrona kommun utan
Statens Fastighetsverk.
_________
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Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/118 1.2.2

§ 112
Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund
angående sitt medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Patrik Hansson (S) och Peter Glimvall (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Christopher Larssons bifallsyrkande till medborgarförslaget och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Christopher Larssons förslag
röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 62 JA-röster och 11 NEJ-röster, 1 avstår och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 1.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 166,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
forts.
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Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/118 1.2.2

§ 112 (forts).
Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund
angående sitt medborgarförslag
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 januari 2016, § 28, av Eva Runesson.
Kommunledningsförvaltningen har den 19 februari 2016 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Eva Runesson berättar om sitt förslag.
Förslagsställaren föreslår att den som lämnat in ett medborgarförslag bör
få replikrätt när medborgarförslaget behandlas i kommunfullmäktige.
Vilka som får delta i överläggningen i kommunfullmäktige framgår av
5 kap 22 § kommunallagen. Av 5 kap 21 § kommunallagen framgår dock
att kommunfullmäktige får bestämma att även andra än ledamöter ska ha
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Rätten att delta i
överläggningar ska regleras i arbetsordningen enligt 5 kap 64 § kommunallagen.
Av Karlskrona kommuns ”Arbetsordning för kommunfullmäktige” framgår
följande: ”När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas,
ska förslagsställaren underrättas. Förslagsställaren har rätt att yttra sig när
fullmäktige behandlar dennes förslag. Talartiden är då två minuter och en
person per medborgarförslag”.
Förslagsställaren ges således enligt nu gällande arbetsordning en
möjlighet att under två minuter presentera sitt medborgarförslag, men har
inte rätt att därefter delta i överläggningen när ärendet behandlas av
kommunfullmäktige.
Inte heller i nu liggande förslag till uppdaterad arbetsordning som kommer
behandlas av kommunfullmäktige under 2016 föreslås någon sådan
talerätt.
forts.
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/118 1.2.2

§ 112 (forts).
Svar på medborgarförslag om att få replik under frågestund
angående sitt medborgarförslag
Det finns således en möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om att ge
även förslagsställaren talerätt under överläggningen.
Karlskrona kommun har dock inte sett något behov av att införa en sådan
rätt. Detta eftersom syftet med att bereda förslagsställaren talerätt inte är
att förslagsställaren ska debattera och försvara sitt förslag utan endast
presentera det för kommunfullmäktige.
Det ankommer sedan på kommunfullmäktiges folkvalda representanter att
ta ställning till vilka skäl som finns för eller emot förslaget, väga dessa mot
varandra och därefter fatta beslut i ärendet.
_________
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Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kunskapsnämnden
Akten

KS 2015/928 1.2.2

§ 113
Svar på medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med
sportfiskeprofil
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 167,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
22 oktober 2015, § 177, av Fredrika Ternelius.
Kunskapsnämnden har den 18 februari 2016, § 20, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att starta en gymnasieutbildning med sportfiskeprofil.
Inom gymnasieskolan finns arton nationella program, av dessa är tolv
stycken yrkesprogram och resterande högskoleförberedande program.
Samtliga program har en nationell programstruktur som måste följas. Det
finns dock möjligheter att inom ramen för programfördjupningen kunna
erbjuda olika kurser inom en given ram. Ett annat alternativ är att ansöka
om en så kallad särskild variant hos Skolverket.
I medborgarförslaget hänvisas det till Forshaga fiskegymnasium. Forshaga
fiskegymnasium är en särskild variant av yrkesprogrammet Naturbruk. För
närvarande har inte Karlskrona kommun det yrkesprogrammet vilket
därmed omöjliggör en ansökan om särskild variant inom det programmet.
Av de kurser som i nuläget kan erbjudas inom ramen för programfördjupningen i de nationella yrkesprogrammen finns heller inga som anknyter
till sportfiske.
Forts.
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Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/928 1.2.2

§ 113 (forts).
Svar på medborgarförslag om att starta en gymnasieutbildning med
sportfiskeprofil
Det finns för närvarande inga planer på att starta upp ett naturbruksprogram i Karlskrona, och då med en variant inom sportfiske, bland annat
på grund av de skäl som anges under punkt 2 och 3 nedan.
För att kunna ansöka om en särskild variant måste ett antal kriterier vara
uppfyllda. I gymnasieförordningen kap 5 § 2 står det bland annat följande:
1. Utbildning är av god kvalitet,
2. Det finns en lokal eller regional efterfrågan på de kunskaper och
färdigheter som utbildningen ger,
3. Kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens
syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

26

Sammanträdesdatum

Blad
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2248 1.2.2

§ 114
Svar på medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje
timme tar vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 168,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att delge Region Blekinge medborgarförslaget gällande ”att minst en av
bussarna på linje 2 varje timme tar vägen över Trummenäs – Säby –
Ramdala, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Tommy Andersson (MP) och Christopher Larsson (SD) yttrar sig.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
23 oktober 2014, § 187, av Inger Nilsson.
Kommunledningsförvaltningen har den 16 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att minst en av tvåans bussar varje timme tar
vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala. Förslagsställaren påpekar
vidare att det ändå inte finns någon busshållplats på Ramdalaslätten och
längs den föreslagna vägen bosätter sig fler och fler. Kan tiderna dessutom
samordnas med skoltiderna skulle man kunna spara in på skolskjutsar.
Skolbarnen i Ramdala skulle dessutom slippa korsa E22 när de ska åka till
Karlskrona för studiebesök eller besök av idrottsanläggningar.
Kommunledningsförvaltningen tycker förslaget låter intressant inte minst
med anledning av ökat bostadsbyggande i Trummenäsområdet. Forts
Sign
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Sammanträdesdatum
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2248 1.2.2

§ 114 (forts).
Svar på medborgarförslag om att minst en av tvåans bussar varje
timme tar vägen över Trummenäs – Säby – Ramdala
Beslut om förändringar av linjesträckningar i kollektivtrafiken görs dock av
Region Blekinge och dess trafiknämnd. Kommunledningsförvaltningen
menar därför att Region Blekinge bör se över möjligheten och
konsekvenserna av en delvis ny sträckning av linje 2.
_________
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2249 1.2.2

§ 115
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 169,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att förbjuda all tung genomfartstrafik, utom buss i linjetrafik, mellan E22
i Lösen och Verkövägen, samt
2. att anse medborgarförslaget besvarat.
Birgitta Gamelius (M) och Jan-Olof Petersson (L) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
20 mars 2014, § 51, av Ida Josefsson.
Tekniska nämnden har den 28 oktober 2014, § 106, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att bygga en gångbana på Riksvägen i Lyckeby
mellan Östra Torpskolan och övergångstället vid Petter Dalsvägen.
Tekniska nämnden skriver att idag saknas gångbana på aktuell sträcka.
Förslagsställaren menar att Riksvägen är en genomfartsled där tunga,
snabba och många fordon använder vägen. Vägen är central i Lyckeby
med skola, förskola och boende. Riksvägen har en högsta tillåtna hastighet
om 30 km/h under skoltid (kl 06-18) på aktuell sträcka.
Förslagsställarens förslag är att införa farthinder eller avsmalningar, fartkamera samt trottoar. Förslagsställaren föreslår också att förbud, eller
fysiska hinder införs för att hindra all trafik förutom bussar på vägsträckan.
Tekniska förvaltningen har genomfört en hastighetsmätning på aktuell
sträcka.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2249 1.2.2

§ 115 (forts).
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Denna visade att hastigheten på passerande fordon ligger på omkring
35 km/h, under den tid högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.
Under samma tid hörde 85 % av fordonen som mest 43 km/h. Under hela
mätperioden var medelhastigheten 38 km/h och 85 % av fordonen körde
som mest 48 km/h. Årsdygnstrafiken uppmättes till 3 700 fordon/dygn.
Vid övergångstället som leder från Petter Dalsvägen och till Östra Torpskolan finns ett farthinder som en interaktiv varningsskyltning som
uppmärksammar fordonsförare när gående passerar över vägen.
Ingen kollisionsolycka har rapporterats utmed Riksvägen mellan Östra
Torpsvägen och Skördevägen under de senaste tio åren.
De av förslagsställarens åtgärder som bedöms som möjliga att genomföra
är gångbana samt förbud för genomfartstrafik av tunga fordon, dock
undantaget buss i linjetrafik. Det bedöms inte som lämpligt att förbjuda all
fordonstrafik, utom buss i linjetrafik på sträckan, då detta skulle innebära
stora omvägar för många trafikanter. Tung trafik, som eventuellt väljer
denna väg som en genare väg till färjelägret på Verkö, kan dock med ett
förbud fås att välja vägen via Riksväg 28 istället. En skyltning med förbud
för genomfart av tunga fordon mellan E22 och Knösövägen bedöms kosta
omkring 10 000 kronor.
En eventuell gångbana läggs företrädesvis på Riksvägens norra sida där
den skulle betjäna de fastigheter som idag har anslutning mot Riksvägen.
Gångbanan skulle sträcka sig 250 meter, mellan Östra Torpsvägen och
fram till övergångstället vid Petter Dalsvägen, där det finns möjlighet att
välja denna för vidare färd. En gångbana utmed Riksvägen, på den sträcka
en sådan saknas, bedöms kosta omkring 500 000 kronor. Det bedöms inte
att fastighetslösen krävs för att tillskapa en gångbana till en bredd om
1,5 meter.
I Karlskrona kommuns nyligen beslutade Cykelstrategi finns en separat
gång- och cykelväg längs Riksvägen med som en föreslagen åtgärd.
forts.
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Sign
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KS 2016/2249 1.2.2

§ 115 (forts).
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Denna prioriterades i cykelstrategin längs ner bland de åtgärder som
föreslås under planperioden.
Kostnaden för en separat cykelväg längs Riksvägen ända fram till
Skördevägen bedöms vara 2,3 miljoner kronor. En gång- och cykelväg
kräver markinlösen av en markremsa på omkring tre meter av de
intilliggande fastigheterna på sträckan mellan Östra Torpvägen och
övergångstället vid Östra Torpskolan.
Det är också möjligt att i en första etapp enbart anlägga en gång- och
cykelväg fram till övergångstället vid Östra Torpskolan och sedan leda in
cyklister in mot den parallella Petter Dalsvägen. En sådan lösning bedöms
kosta omkring 1,2 miljoner kronor inklusive fastighetsinlösen.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunens nyligen antagna cykelstrategi följs och att, istället för enbart en gångbana, en kombinerad gångoch cykelväg anläggs i en första etapp utmed Riksvägen mellan Östra
Torpvägen och övergångstället vid Östra Torpskolan. I en andra etapp kan
gång- och cykelvägen förlängas vidare mot Skördevägen där den sedan
ansluter till den befintliga cykelvägen utmed Riksvägen mot Lösens kyrka.
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin prioritering i
samband med nästa planeringsomgång prövar detta objekt mot andra
angelägna objekt inom kommunen.
_________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 116
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

Avsägelser
Anna Ekström (L) har i skrivelse 6 april 2016 avsagt sig uppdraget som
ordförande i funktionsstödsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i Region Blekinges
regionsstyrelse från den 1 juli 2016.
Iren Bahtijaragic (S) har i skrivelse 14 april 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i arbetsmarknadsnämnden.
Martin Henriksson (SD) har i skrivelse 26 april 2016 avsagt sig uppdraget
som ledamot i arbetsmarknadsnämnden.
Alf Öien (S) har i skrivelse 26 april 2016 avsagt sig uppdraget som ledamot
i äldrenämnden från och med den 1 juli 2016.
_________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 117
Kommunala val
Efter förslag av ledamot i valberedningen Lars-Göran Forss (M) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
1:e vice ordförande Filip Issal (L) efter Karin Månsson.
Ledamot Johan Johansson (SD) efter Martin Henriksson
Samverkansnämnden
Ledamot Jan-Anders Lindfors (S) efter Eva-Marie Malmgren.
________
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Akten

KS se nedan

§ 118
Anmälningsärende
a) KS 2015/2241 1.5.2. Socialnämnden 21 mars 2016, § 49.
Budgetuppföljningsrapport per februari 2015 för socialnämnden.

________
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Akterna

KS se nedan

§ 119
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1746 1.2.2
Medborgarförslag om subvention på inköp av friktionsdäck för minskat
slitage på infartsleden, av Michael Samuelsson.
KS 2016/1747 1.2.2
Medborgarförslag om att starta spårbunden persontransport mellan Verkö
färjeterminal och Karlskrona centrum, av Roland Thörnquist.
KS 2016/1782 1.2.2
Medborgarförslag om att via reklam TV locka besökare till Karlskrona, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1848 1.2.2
Medborgarförslag om att bjuda in kommunens vänorter till Lövmarknaden,
av Roland Thörnquist.
KS 2016/1894 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga en Puls-anläggning i Lyckeby, av
Mohammed Hassan.
KS 2016/1896 1.2.2
Medborgarförslag om att försöka få fler aktiviteter på Fisktorget, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1899 1.2.2
Medborgarförslag om att inplantera fler träd och buskar i stadsmiljön, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/1926 1.2.2
Medborgarförslag om att inleda ett ”Sveaborg-samverkan” angående
världsarvet, av Roland Thörnquist.
forts.
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§ 119 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/1993 1.2.2
Medborgarförslag om att måla fler symboler för cykling på kombinerade
gång- och cykelvägar, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2060 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna cykelpump-stationer vid Aspöfärjan, av
Maria Lundeberg.
KS 2016/2146 1.2.2
Medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid vägtrafikplatsen Sunna
kanal, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2170 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar med väderskydd, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2276 1.2.2
Medborgarförslag om att göra cykelöverfarter mellan Borgmästarekajen
och Borgmästaregatan samt mellan Fisktorget och Arklimästaregatan, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2211 1.2.2
Medborgarförslag om att återställa blankvapnet på statyn av Karl XI samt
utlysa en arkitekt- och konstnärstävling om utformningen av miljön och
placering av lyktkandelabrarna där medborgarna får rösta på förslagen
som kommer in, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2277 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en belysnings- och ljussättningsplan för
världsarvet Karlskrona, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2278 1.2.2
Medborgarförslag om att göra om ÖoB:s lokaler i Lyckeby till ”Lyckeby
Basar & Saluhall”, av Roland Thörnquist.
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad

36

Sammanträdesdatum

Blad

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll
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§ 119 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2287 1.2.2
Medborgarförslag om att placera ut fler papperskorgar runt Karlskrona, av
Louise Svensson.
KS 2016/2374 1.2.2
Medborgarförslag om att bättre synliggöra cykelrampen vid Ristorgsbacken genom skyltning och marksymboler, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2379 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna en cykelväg/passage över en del av
Kungsgatan, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2338 1.2.2
Medborgarförslag om att uppmärksamma och marknadsföra Wämö
loppmarknad, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2198 1.2.2
Medborgarförslag om beslutet kring ombyggnad runt statyn på torget, av
Anton Jönsson.
KS 2016/2463 1.2.2
Medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar i centrum, speciellt vid
besöksmål och mötesplatser, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2544 1.2.2
Medborgarförslag om att följa upp översyn för de miljöer som ingår i världsarvet, men inte skyddas av lagstiftning, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2506 1.2.2
Medborgarförslag om att ge Blekinge Tekniska Högskola i uppgift att ge
förslag på hur nya kv Bonde ska utformas, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2691 1.2.6
Motion om att Karlskrona ska ansöka medlemskap i International Cities of
Refuge Network (ICORN), av Sofia Bothorp (MP).
forts.
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§ 119 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2692 1.2.6
Motion om att skapa en naturskola och satsa på utomhuspedagogik i
Karlskrona, av Sofia Bothorp (MP).
KS 2016/2693/ 1.2.6
Motion om våld i nära relationer, av Emina Cejvan (M).
KS 2016/2702 1.2.6
Motion om att skapa fler båtplatser för fritidsbåtar i Sandhamns hamn, av
Lotta Antman (SD).
KS 2016/2701 1.2.6
Motion om att ge våra brukare en mer kvalitativ vårdag, av
Christopher Larsson (SD).
KS 2016/2703 1.2.6
Motion om att kommunen måste värna om sina kommuninvånare med
fokus på hjärtstartare, av Christopher Larsson (SD).
KS 2016/2588 1.2.6
Medborgarförslag om att kunna betala hamnavgifter på fler sätt än
kontanter, av Frida Johansson
KS 2016/2708 1.2.2
Medborgarförslag om att starta kampanj för att fler ska börja arbetspendla
med cykel, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2623 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram ett turist-/besökspaket för att presentera
Karlskronas specialiteter, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2575 1.2.2
Medborgarförslag om att publicera utredningsmaterial angående flytt av
brandstation på kommunens webbplats, av Roland Thörnquist.
forts.
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§ 119 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2730 1.2.2
Medborgarförslag om att utöka kuratorer i Karlskrona,
av Evelina Söderholm.
KS 2016/2732 1.2.2
Medborgarförslag om ett utegym för allmänheten på Stumholmen, av
Kim Lindskog.
_________
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Akten

KS se nedan

§ 120
Inkomna interpellationer
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2016.
KS 2016/2499 1.2.6
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson (S)
angående uppdrag att utreda frågan om ett nytt stadsingenjörskontor i
Karlskrona kommun, av Carl-Göran Svensson (M).
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Akten

KS 2016/1884 1.2.6

§ 121
Svar på interpellation om svarstider på motioner och medborgarförslag till kommunfullmäktige i Karlskrona
Interpellation inkom den 15 mars 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) svarstider på motioner och medborgarförslag till
kommunfullmäktige i Karlskrona från Christopher Larsson (SD).
Patrik Hansson har den 8 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar: Patrik Hansson (S) och Christopher Larsson (SD).
________
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Akten

KS 2016/1685 1.2.6

§ 122
Svar på interpellation om hur kommunen ska agera när de romska
tiggarna vistas i kommunen i mer än tre månader
Interpellation inkom den 15 mars 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående hur kommunen ska agera när de romska
tiggarna vistas i kommunen i mer än tre månader från Christopher Larsson
(SD).
Patrik Hansson har den 8 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar: Patrik Hansson (S), Göran Eklund (SD), Christopher
Larsson (SD), Magnus Larsson (C) och Lotta Antman (SD).
________
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Akten

KS 2016/1686 1.2.6

§ 123
Svar på interpellation om diabeteshundar
Interpellation inkom den 15 mars 2016 till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående diabeteshundar från Christopher Larsson
(SD).
Patrik Hansson har den 8 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar: Patrik Hansson (S), Christopher Larsson (SD),
Göran Eklund (SD) och Peter Johansson (S).
________
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Akten

KS 2016/1683 1.2.6

§ 124
Svar på interpellation om arbetssättet i kommunstyrelsen
Interpellation inkom den 15 mars 2016 till kommunalråd Börje Dovstad (L)
angående arbetssättet i kommunstyrelsen från Christopher Larsson (SD).
Börje Dovstad har den 22 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar: Börje Dovstad (L), Christopher Larsson (SD) och
Jan-Olof Petersson (L).
________
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Akten

KS 2016/1431 1.2.6

§ 125
Svar på interpellation om världsarvet
Interpellation inkom den 18 februari 2016 till ordförande i kultur- och
fritidsnämnden Jonas Sandström (S) angående världsarvet från
Billy Åkerström (KD).
Jonas Sandström har den 20 april 2016 svarat på interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga interpellationsdebatten till sammanträdet i maj.
________
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KS 2015/744 1.4.1

§ 126
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2015,
2. att VA-taxan för år 2017 ska vara oförändrad,
3. att utöver tidigare beslut ska ianspråktagandet av det egna kapitalet
inom VA ska göras med 1,9 mnkr vardera för åren 2017 och 2018, samt
4. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av kvarvarande
investeringsmedel.

Yrkande
Camilla Brunsberg (M) yrkar att godkänna förslag till resultatreglering för
2015, men att medge kunskapsnämnden att bibehålla sitt överskott om
4,7 Mkr för 2015.
Patrik Hansson (S) yrkar att ge kunskapsnämnden i uppdrag att
återkomma med rapport till kommunstyrelsen gällande verksamhetssituationen på Välkomsten, samt yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ann-Louise Trulsson (KD) yttrar sig.
Billy Åkerström (KD) Bengt Fröberg (M) OCH Åsa Gyberg Karlsson (V)
yrkar bifall till Camilla Brunsbergs (M) ändringsyrkande.
Lotta Antman (SD) yrkar att godkänna förslag till resultatreglering för 2015,
men att medge kunskapsnämnden att bibehålla ett överskott om 4,0 Mkr
från 2015.
Chatarina Holmberg (S) och Yvonne Sandberg-Fries (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, samt till Patrik Hanssons (S) ändringsyrkande.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/744 1.4.1

§ 126 (forts).
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015
Lars- Göran Forss (M) påtalar att siffrorna i skrivelsen är felaktiga och bör
rättas till innan beslut fattas i ärendet.
Sammanträdet ajourneras kl 16.10-16.15.
Innan beslut fattas i ärendet ge ordförande information om de rätta
siffrorna i skrivelsen.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Camilla Brunnbergs (M) ändringsyrkande, mot Lotta Antmans (SD)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Ordförande ställer proposition på Camilla Brunnbergs (M) ändringsyrkande
mot Lotta Antmans (SD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att Camilla Brunsbergs (M) förslag är motförslaget till
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla Kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Camilla Brunsbergs (M) förslag
röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 42 JA-röster och 31 NEJ-röster, 1 avstår och 1
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 2.
Därefter ställer ordförande proposition på Patriks Hanssons (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Patrik Hanssons (S) förslag.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 149,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna förslag till resultatreglering för år 2015,
Sign

Sign

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2015/744 1.4.1

§ 126 (forts).
Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2015
2. att VA-taxan för år 2017 ska vara oförändrad,
3. att utöver tidigare beslut ska ianspråktagandet av det egna kapitalet
inom VA ska göras med 1,9 mnkr vardera för åren 2017 och 2018, samt
4. att godkänna ovanstående förslag avseende överföring av kvarvarande
investeringsmedel.

Ärendet
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun ska bokslutsberedningen bereda och lämna förslag till
resultatreglering. I samband med detta fattas också beslut avseende
eventuell överföring av investeringsmedel från föregående år.
Förslag till resultatreglering har beretts av bokslutsberedningen.
Nämnderna har, i förekommande fall, redovisat eventuella resultatregleringar och kvarvarande investeringsmedel från föregående år.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 4 april 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Karlskronahem AB
AB Karlskrona Moderbolag
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2664 4.2.1

§ 127
Karlskronahem AB:s plan för att nyproducera 400 lägenheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 141,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta planen för produktion av 400 nya lägenheter som en inriktning
för Karlskronahem AB:s arbete,
2. att finansiering av planen koordineras med planerad fastighetsförsäljning, samt
3. att Karlskronahem AB återrapporterar arbetet samt styrelsens
förändringar i planen till AB Karlskrona Moderbolag och kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kommunfullmäktige har uppdragit åt AB Karlskronahem att ta fram en plan
för att nyproducera 400 lägenheter under perioden 2016-220.


Bostadsbyggandet



Plan



Bakgrund



Styrdokument



Direktiv



Omvärlds- och riskanalys



Efterfrågan och möjligheter



Prioriteringar och volymer



Byggnadstyper
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Samtliga nämnder/styrelser
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/116 1.4.1

§ 128
Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 142,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att resterande 12,6 mnkr från den statliga engångsersättningen om
65,5 mnkr tilldelas kommunstyrelsen som reserv för att hantera kostnader
som uppkommer under 2016 som är att hänföra till flyktingsituationen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Med anledning av det ökade kostnadstrycket i samband med
flyktingsituationen, beslutade regeringen i en extra ändringsbudget att ge
kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Vid
fördelningen av detta stöd mellan kommunerna har antalet asylsökande
och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i
relation till kommunens befolkningstal beaktats. Fördelningen för
kommuner har utgått från befolkningen den 31 december 2014,
asylsökande per den 1 november 2015 samt nyanlända under januari till
september 2015.
För Karlskrona kommun innebär detta att ett engångsbelopp om 65,5
miljoner kronor har utbetalats i december månad 2015. Trots att
utbetalningen har skett under år 2015 kan stödet även användas för att
täcka kostnader som kan förväntas uppstå under år 2016. Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10 att tilldela kunskapsnämnden 4,0 mnkr
ur detta belopp att användas för kostnader som uppstått år 2015, samt
beslutade 2016-01-28 att tilldela ett antal nämnder medel med sammanlagt
48,9 mnkr för kostnader som uppstår under 2016 till följd av ett ökat
mottagande av människor på flykt.
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§ 128 (forts).
Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
Medlen som ska fördelas ska inte påverka kostnaderna över åren, utan
täcka kostnader som är att hänföra till engångskostnader avseende
åtagande kopplade till människor på flykt.
Framtida kostnader ska hanteras inom nämndernas ordinarie
budgetramar.
Fördelning av resterande medel
Fördelning av resterande engångsbelopp om 12,6 miljoner kronor föreslås
av utredaren avsättas under kommunstyrelsen för att under 2016 hantera
kostnader som uppstår under året som är att hänföra till mottagande av
människor på flykt. Då kostnadsbilden i dagsläget är osäker, föreslår
utredaren att avvakta med andra fördelningen till dess kostnaderna kan
anges i precisare.
Karlskrona kommun driver evakueringsplatser i Lyckeby gamla skola och
på Kristianopels camping fram till siste mars respektive siste juni 2016. I
samband med etablering, drift och återställan av lokaler har kommunen
kostnader som återsöks hos Migrationsverket i efterhand. Prognosen på
vilka kostnader som kommer eller inte kommer att ersättas av Migrationsverket har en hög osäkerhet, då man inte på förhand kan veta om delar av
de poster som återsöks kommer att godkännas av Migrationsverket. Återsökning av medel sker efter att kostnaden har uppstått. I dagsläget har
Migrationsverket långa handläggningstider som också påverkar förloppet.
Socialnämnden har nödgats anlita privata aktörer i stor omfattning för att
säkerställa att man kan ta hand om de ensamkommande barn som enligt
lag anvisas till kommunen. Avtalen tecknades under november/december
föregående år då det kom som mest 17 barn i veckan till kommunen.
Socialnämnden ingick då entreprenadavtal med en privat aktör om 86
platser på HVB, där 74 av platserna är besatta. 12 platser är i dagsläget
inte besatta, vilket gör att det under första delen av 2016 uppstår kostnader
för ej besatta platser, som Migrationsverket inte medger.
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§ 128 (forts).
Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
Migrationsverket har i den senaste prognosen, från den 4 februari, sänkt
sin uppskattning av antalet ensamkommande barn som kommer till
Sverige för att söka asyl under 2016 till skillnad från den som lämnades
innan årsskiftet. Den nya uppskattningen ligger mellan 12 000 – 27 000.
Som en följd av detta samt det och den osäkerhet som för närvarande
råder i vår omvärld har länsstyrelserna beslutat att bromsa
förhandlingsarbetet avseende överenskommelser om platser för
ensamkommande barn under februari, samt att nya fördelningstal kommer
att delges kommunerna under april månad 2016. Politiska beslut i Sverige
och övriga Europa påverkar starkt hur många som kommer till Sverige och
söker asyl. Sedan beslut om gräns- och idkontroller, tillfälliga
uppehållstillstånd och begränsad anhöriginvandring har antalet
ensamkommande barn som kommer till Sverige radikalt minskat. Stor
osäkerhet råder dock om vilka beslut som kommer fattas framöver. Antalet
människor på flykt har inte minskat, inte heller oroshärden i Syrien, Irak
och Afghanistan, däremot Sveriges och Europas flyktingpolitik. Detta ger
vid handen att kommunerna har mycket svåra planeringsförutsättningar för
att anordna placering för ensamkommande barn. Bästa möjligheten är om
kommunen i så stor utsträckning det går kan driva verksamhet i egen regi
vilket underlättar när behovet minskar och man då kan växla över till annan
verksamhet i lokalerna. Detta har hittills inte möjliggjorts i tillräcklig
utsträckning i Karlskrona, antalet barn som är placerade i HVB som drivs i
kommunal regi är 78 och placerade hos privata aktörer är 112 barn.
Funktionsstödsförvaltningen har kontakt med personer som kan vara i
behov av kostnadskrävande insatser som eventuellt inte täcks av
Migrationsverket eller annan huvudman.
Kunskapsförvaltningen har projektplanering kring insatser kopplade till
flyktingmottagande som kommer att behöva viss finansiering under 2016
från engångsbeloppet.
Under året kan också andra kostnader uppkomma som är att hänföra till
arbetet med människor på flykt som pengarna kan behöva destineras till.
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KS 2015/2693 1.9.1

§ 129
Förslag till IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 143,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun år 2016-2020.
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lars-Göran Forss (M) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Den 24 mars 2011 antog kommunfullmäktige IT-infrastrukturprogram för
Karlskrona kommun 2011-2015.
Ett förslag på nytt IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun år
2016-2020 har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter
från Affärsverken AB och kommunledningsförvaltningen.
Det övergripande målet är detsamma som i nuvarande program och utgår
ifrån regeringens bredbandsstrategi, år 2020 ska 90 % av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Programmet möter
även upp Bredbandstrategin för Blekinge län och har innan färdigställande
varit på remiss till 75 instanser.
En förändring sedan förra programmet är att Affärsverken AB har förvärvat
ett fibernät på landsbygden från IP-Only vilket innebär att Affärsverken AB
framöver har en än viktigare roll för att realisera de uppställda målen.
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KS 2016/1638 1.6.3

§ 130
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia
stad för åren 2016-2018
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 144,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till samarbetsprogram mellan Karlskrona kommun
och Gdynia stad för åren 2016-2018.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Karlskrona kommun och Gdynia stad är vänorter sedan 1990. För att
konkritisera vänortssamarbetet har ett förslag till samarbetsprogram för
åren 2016-2018 tagits fram av de båda vänorterna.
Det tidigare programmet omfattade åren 2013-2015. Det nya förslaget till
samarbetsprogram framgår av bilaga.
_________
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KS 2015/760 1.2.7

§ 131
Balansförteckning på obesvarade medborgarförslag och motioner
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 145,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna balansförteckningen.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Enligt 29 § i kommunfullmäktiges arbetsordning skall redovisning/balansförteckning över motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda
vid kommunfullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisas.
Kommunallagen 5 kap innehåller bestämmelser om handläggning av
motioner: en motion/medborgarförslag bör beredas, så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram anmälas till
fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen/medborgarförslaget från vidare
handläggning.
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§ 132
Ändring av samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 146,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag om inriktning om utökning av uppgifter avseende
digitala utbildningar och ansvar för syn-, hörsel- och ortopedtekniska
hjälpmedel samt förbrukningsartiklar från och med år 2016.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Landstinget i Blekinge samt Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström
och Sölvesborgs kommuner har kommit överens om att från och med den
1 januari 2011 inrätta en gemensam nämnd, kallad Samverkansnämnden i
Blekinge. Nämnden ingår i landstingets organisation. Nämnden har sju
ledamöter, varav två utses av landstinget och en utses av respektive
kommun.
Under 2015 har diskussioner förts kring möjligheten att utöka samverkansnämndens ansvarsområde med fler uppgifter. Två områden har då
framstått som lämpliga.


Samverkansnämnden skulle kunna få i uppdrag att driva vidare
projektresultatet efter projektet KIVO (Kompetens i Värd och
Omsorg). Projektet ska tydliggöra utvecklingsbehov och ökade krav
på den anställdas kompetens inom vården och omsorgen av äldre.
Ansvaret för de digitala utbildningarna (KIVO) behöver då skrivas in
bland de uppgifter som nämnden har enligt 1 § Samverkansnämndens reglemente.



Enligt gällande reglemente är syn-, hörsel- och ortopediska
hjälpmedel, samt förbrukningsartiklar undantagna från nämndens
ansvarsområde. Det har dock bedömts som lämpligt att ge
Samverkansnämnden ett ansvar för detta. Undantagen behöver då
strykas i 1 § Samverkansnämndens reglemente.
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§ 132 (forts).
Ändring av samverkansnämndens reglemente samt utökat uppdrag
Landstingsfullmäktige har den 2 november 2015 beslutat att godkänna
förslag om inriktning om utökning av uppgifter avseende digitala
utbildningar och ansvar för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel
samt förbrukningsartiklar från och med år 2016, samt att sända ärendet till
respektive kommun för behandling.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

57

Sammanträdesdatum

28 april 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunrevisionen
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/1261 1.4.1

§ 133
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 147,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja ledamöterna i direktionen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge ansvarsfrihet, samt
2. att godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Mikael Augustsson (L), Lisbeth Bengtsson (S), Daniel Håkansson (S),
Maria Persson (C), Anders Persson (S) och Bengt Fröberg (M) anmäler
jäv.

Ärendet
Revisionen har med skrivelse upprättad den 24 februari 2016 lämnat
revisionsberättelse för år 2015. Av Karlskrona kommunfullmäktige utsedda
revisorer, har granskat Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet
som bedrivs av direktionen. Ernst & Young har biträtt i denna granskning.
Revisionen skriver att direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. Den ansvarar även för att det finns intern kontroll.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
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§ 133 (forts).
Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för
Räddningstjänstens Östra Blekinge
Revisionen bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänsten
Östra Blekinge har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Revisionen bedömer utifrån årets granskning att direktionens interna
kontroll varit tillräcklig.
Inom varje mandatperiod skall direktionen fastställa ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst. Ett sådant handlingsprogram finns fastställt
för mandatperioden 2011-2014, detta har fortsatt att gälla under 2015. Nytt
handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018 har tagits fram under
2015 och antas av Direktionen under februari 2016.
Revisionen bedömer att det i årsredovisningen ges en sammanfattande
redovisning och utvärdering av direktionens fastställda verksamhetsmål på
ett tillfredsställande sätt.
Revisionen bedömer att de av direktionen fastställda operativa målen i allt
väsentligt har uppnåtts.
Förbundet redovisar för år 2015 ett negativt resultat om 961 tkr, vilket
innebär att förbundet inte uppfyller målet om en ekonomi i balans. Av
särskilda skäl har Direktionen beslutat at verksamheten år 2015 planeras
mot ett nyttjande av det egna kapitalet om 600 tkr.
Sammantaget uppnår förbundet två av tre finansiella mål för 2015.
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KS 2015/1557 1.2.6

§ 134
Svar på motion om suicidprevention
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 150,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Maiellen Stensmark (MP), Börje Dovstad (L) och Christopher Larsson (SD)
yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
I en motion från Sofia Bothorp (MP) önskar motionären att kommunfullmäktige ska föreslå att Karlskrona kommun utbildar sin personal i
suicidprevention, att kommunen tar fram en suicidpreventiv plan för
kommunernas verksamheter samt att Karlskrona kommun tar initiativ till att
samverka med landstinget och övriga kommuner att ta fram en länsövergripande strategi i suicidprevention för Blekinge.
Kommunfullmäktige har den 10 december 2015, § 221, återremitterat
ärendet för att höra Folkhälsorådets synpunkter.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 1 mars 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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§ 135
Svar på motion om hållbar IT-strategi
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Yrkande
Tommy Andersson (MP) yrkar att motionen återremitteras för att strategin
kompletteras med heltäckande krav på IT-utrustning, dvs inklusive
telefoner och att resultat från utredningen om återanvändning arbetas in i
strategin.

Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill att ärendet ska avgöras i
dag röstar NEJ och de som vill biträda Tommy Anderssons (MP)
återremissyrkande röstar JA.
Fullmäktige beslutar med 8 JA-röster och 66 NEJ-röster och 1 avstår att
ärendet ska avgöras i dag och finner att komunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 151,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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§ 135 (forts).
Svar på motion om hållbar IT-strategi
Ärendet
I en motion från Yvonne Sandberg-Fries (MP) föreslås att en strategi tas
fram för att säkerställa att Karlskrona kommuns användning, kassering och
inköp av IT ställer högsta möjliga ekologiska och sociala krav. Vidare
föreslås att strategin inkluderar hur medborgares och anställdas integritet
skyddas i största möjliga omfattning.
Upphandling är ett viktigt styrmedel för att bidra till en hållbar och säker
utveckling av kommunens verksamhet. Kommunens Inköp och upphandlingspolicy beskriver hållbarhetskrav inom miljö och det sociala/
etiska området. Många upphandlingar genomförs genom ramavtal vid
Kammarkollegiet och innehåller då från början höga krav på hållbarhet
samt rutiner för uppföljning. Vid upphandlingar utanför Kammarkollegiets
ramavtal tillämpar kommunen Upphandlingsmyndighetens riktlinjer inom
hållbarhet. Sveriges Ekokommuners (SEKOM) hållbarhetskriterier ska
också beaktas vid upphandling och inköp enligt kommunens Inköp och
upphandlingspolicy. Inom IT-området ställs idag hårda krav på kvalitet på
datorer för att de ska hålla över tid samt krav på att alla datorer är
”energistar” märkta.
Upphandlingsavdelningen har skriftliga riktlinjer för informationssäkerhet
och IT plattformsanpassningskrav som bifogas vid upphandling och tas
med när avtal skrivs med leverantören. Vid behov skrivs även sekretessavtal med IT-leverantören.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 23 mars 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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§ 136
Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök
på dennes arbetsplats
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Yrkande
Lotta Antman (SD), Jan-Olof Petersson (L) och Christopher Larsson (SD)
yrkar bifall på motionen.
Chatarina Holmberg (S), Ingrid Hermansson (C), Bengt Fröberg (M),
Sofia Bothorp (MP), Börje Dovstad (L) och Maiellen Stensmark (MP) yrkar
bifall på kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Lotta Antmans (SD) bifallsyrkande på motionen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: de som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar JA och de som vill biträda Lotta Antmans (SD) bifallsyrkande
på motionen röstar NEJ.
Fullmäktige beslutar med 59 JA-röster och 11 NEJ-röster, 1 avstår och 4
frånvarande och finner att komunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 12 april 2016, § 152,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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§ 136 (forts).
Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök
på dennes arbetsplats
Ärendet
I motionen skriver Lotta Antman (SD) att uppdra åt kunskapsnämnden att i
dialog med skolorna finna lämpliga lösningar som underlättar för skolorna
att bjuda in klassernas föräldrar för att tala om sina yrken och/eller
arrangera studiebesök på sina arbetsplatser.
I juni 2011 tog kommunfullmäktige beslut om att skapa en sammanhållen
vägledningsorganisation. Under hösten 2013 och våren 2014 arbetade en
grupp bestående av studie- och yrkesvägledare från grund – och
gymnasieskolan, förskolechef, rektorer från grund- och gymnasieskolan
samt representant från tidigare utbildningsförvaltningen med att ta fram en
plan för studie- och yrkesvägledning för Karlskrona kommun. Denna plan
skulle bland annat säkerställa likvärdigheten för våra elever oavsett
kommunal skola. Planen togs sedan i tidigare barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden under våren 2014. I planen betonas bl.a. att
studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar.
Studie- och yrkesvägledning berör all personal i skolan och förekommer i
undervisningen genom informationsinsatser och vägledning. Kunskaper
om samhälls- och arbetsliv utgör en viktig grund för att eleven ska få idéer
och uppslag om framtida yrkes- och intresseområden.
Studie- och yrkesvägledning skall vara till hjälp för den enskilde eleven och
fatta välgrundade beslut kring sin framtid. Det centrala är att det är elevens
individuella intressen, behov och förutsättningar som alltid sätts i fokus.
För att detta ska kunna förverkligas handlar det om vilken vikt som läggs
vid studie- och yrkesvägledning. Genom att värdera vägledning högt och
anse det vara betydelsefullt är förutsättningarna för att genomföra det
arbetsplanen säger naturligtvis mycket stora.
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§ 136 (forts).
Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas
föräldrar för att berätta om sitt yrke eller för att arrangera studiebesök
på dennes arbetsplats
I planen finns också ett aktivitetsplan som har som syfte att tillgodose
elevens behov utifrån sina förutsättningar, nämligen att: bli medveten om
sig själv, medveten om olika valalternativ, såsom utbildningar och yrken, bli
medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen, lära sig fatta
beslut och lära sig att genomföra sina beslut. Det finns således ett antal
företag och exempel på aktiviteter som behöver genomföras i de olika
skolformerna för att på så sätt följa styrdokumenten.
_________

Sign

Sign

Sign

65

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
12 maj 2016

§ 137

Muntlig frågestund

§ 138

Svar på medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid hotellet på
Fisktorget

§ 139

Svar på medborgarförslag om att ordna en inbjudan till nationell arkitekttävling för nuvarande kv Bonde, samt att resultaten redovisas för
allmänheten

§ 140

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 141

Kommunala val

§ 142

Anmälningsärenden

§ 143

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 144

Inkomna interpellationer

§ 145

Svar på interpellation om världsarvet

§ 146

Svar på interpellation om lantmäteritjänster

§ 147

Svar på interpellation om rökning i skolan.

§ 148

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet.

§ 149

Årsredovisning år 2015 för Karlskrona kommun

§ 150

Uppdatering av revisionsreglemente

§ 151

Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för Kommunsamverkan
Cura Individutveckling

§ 152

Ny- och omtecknande av hyresavtal för Karlskrona kommuns förhyrda ytor i
Ruthensparre, Östra Hamnsgatan

§ 153

Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

_________

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
torsdagen den 12 maj 2016 klockan 13.00 – 17.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S) jäv del av § 148
Maria Persson (C) jäv del av § 148
Peter Glimvall (M) kl 13.00-16.45 §§ 137del av § 149, jäv del av § 148
Jörgen Johansson (C) del av § 148

Ålderman
Ledamöter

Linda Ekström (S) kl 13.00-16.30 §§
137- del av §§ 149, jäv del av §§ 148
Peter Johansson (S) jäv del av § 148
Jeanette Håkansson (S) jäv del av § 148
Susanne Johansson (S) jäv del av § 148
Patrik Andersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Daniel Håkansson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) jäv del av § 148
Elina Gustafsson (S) jäv del av § 148
Eva Strömqvist (S) jäv del av § 148,
jäv § 151
Thomas Karlsson (S) kl 13.00-16.45 §§ 137- del
av § 149, jäv del av § 148
Åke Håkansson (S) jäv del av § 148
Jan-Anders Lindfors (S) jäv del av § 148
Eva Lotta Altvall (S) jäv del av § 148
Patrik Hansson (S) jäv del av § 148
Jeanette Pettersson (S) jäv del av § 148
Jonas Sandström (S) jäv del av § 148
Shahram Behrous (S) kl 13.25-17.00 §§ 142-153
Camilla Brunsberg (M) jäv del av § 148
Jan-Åke Nordin (M) jäv del av § 148
Lars-Göran Forss (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Emina Cejvan (M) jäv del av § 148
Anders Ovander (M) kl 13.00-16.55
§§ 137- 151, jäv del av § 148, jäv § 151
Emma Swahn Nilsson (M) jäv del av § 148
Carl-Göran Svensson (M) jäv del av § 148
Anna Ottosson (M) jäv del av § 148
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Camilla Karlman (SD) jäv del av § 148
Michael Hess (SD) kl 13.00-16.00 §§
137- del av § 149
Martin Henriksson (SD) jäv del av § 148
Pernilla Cederholm (SD) jäv del av § 148
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD) jäv del av § 148
Christopher Larsson (SD) jäv del av § 148
Björn Nurhadi (SD) jäv del av § 148
Paul Cederholm (SD) jäv del av § 148
Åsa Larsson (SD) jäv del av § 148
Anna Ekström (L) jäv del av § 148
Börje Dovstad (L) jäv del av § 148
Mikael Augustsson (L)
Magnus Larsson (C) jäv del av § 148
Jörgen Johansson (C) jäv del av § 148
Ingrid Hermansson (C) jäv del av § 148,
jäv § 151
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP) jäv del av § 148
Tommy Andersson (MP)
Sofia Bothorp (MP) kl 13.30-17.00 §§
146-153, jäv del av §148
Björn Gustavsson (MP) jäv del av § 148
Johan Eriksson (V) kl 13.00-16.15 §§
137- del av § 149, jäv del av § 148
Ulf Hansson (V) jäv del av § 148, jäv § 151
Åsa Gyberg-Karlsson (V) jäv del av § 148
Tommy Olsson (KD) kl 13.30-14.40 §§
137- del av § 148
Billy Åkerström (KD) jäv del av § 148

Ersättare

Håkan Eriksson (S) jäv del av § 148
Sattar Zad (S) jäv del av § 148
Claes-Urban Persson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S) jäv del av § 148
Marcus Degerskär (S)
Ida Henriksson (S) jäv del av § 148
Mats Fagerlund (S)
Anders Persson (S) jäv del av § 148
Ann-Charlotte Yvermark (S) jäv del av § 148
Birgitta Gamelius (M) jäv del av § 148
forts.

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Gerd Sjögren (M) jäv del av § 148
Ulf Danielsson (M)
Bengt Fröberg (M) jäv del av § 148
Marianne Nordin (M) jäv del av § 148
Tove Håkansson (SD) kl 13.00-16.45 §§ 137del av § 149, jäv del av § 148
Gunilla Ekelöf (L) jäv del av 148, jäv § 151
Desiree Hoberg (V) jäv del av § 148
Harry Rson Svensson (KD)
Inga Lill Siggelsten Blum (KD) kl 14.40-17.00 del
av §§ 148, 149-153
Anna Strömqvist (S) kl 16.30-17.00 §§ 150-153
Övriga

Närvarande ersättare

Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Ingrid Andersson (SD)
Göran Eklund (SD)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
José Espinoza (MP)

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Östra Hamngatan 7B, Karlskrona
Måndagen den 23 maj 2016, kl. 12.00

Utses att justera

Åsa Gyberg-Karlsson (V), Camilla Karlman (SD),
Michael Hess (SD) och Britt-Marie Havby (C)

Justerade paragrafer

§§ 137 - 153

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

______________________________
Rikard Jönsson jäv del av § 148

Ordförande

______________________________
Jörgen Johansson del av § 148

Justerare

_______________________________
Åsa Gyberg-Karlsson jäv del av § 148

_______________________________
Camilla Carlman jäv del av § 148

_______________________________
Michael Hess del av § 148

_______________________________
Britt-Marie Havby del av § 148

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 23 31 maj 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

6

Sammanträdesprotokoll

§ 137
Muntlig frågestund
Christopher Larsson (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) om han är nöjd med placering 10 vad avser utanförskap.
Patriks Hansson svarar.
-------

Yvonne Sandberg-Fries (MP) ställer en fråga till socialnämndens ordförande
Ingrid Hermansson (C) om boendet Rosenbom räknas som ett anständigt
boende.
Ingrid Hermansson (C) svarar.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Drift- och servicenämnden
Akten

KS 2015/2249 1.2.2

7

§ 138
Svar på medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid
hotellet på Fisktorget
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 184,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Björn Gustavsson (MP) och Gunilla Ekelöf (L) yttrar sig
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
19 november 2015, § 208, av Roland Thörnquist.
Drift- och servicenämnden har den 17 februari 2016, § 32, lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och entrévägen till hotellet vid Fisktorget på
ett säkrare sätt, särskilt för cyklister som kommer från väster. Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar, markera vägningsplikt för de fordon
som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och marksymboler för gående.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftkostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg, men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Eftersom
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer
hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2015/1728 1.2.2

8

§ 139
Svar på medborgarförslag om att ordna en inbjudan till nationell
arkitekttävling för nuvarande kv Bonde, samt att resultaten redovisas för
allmänheten
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 185,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 september 2015 § 151, av Roland Thörnquist.
Kommunledningsförvaltningen har den 30 mars 2016 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun ska bjuda in till en
internationell arkitekttävling om utformningen av ett kulturkvarter i
kv Bonde. Förslagsställaren vill också att invånarna i Karlskrona ska bli den
jury som röstar fram det vinnande bidraget.
I mars 2016 beslutade kommunstyrelsen att en fördjupad utredning ska göras
om kulturhus/kulturkvarter i kv Bonde. Utredningen beräknas pågå under 2016
och därefter kan ett beslut om arkitekttävling tas.
Den nuvarande bebyggelsen i kv Bonde har mycket höga kulturhistoriska
värden och förslagen i en arkitekttävling måste bedömas av en professionell
jury utifrån en rad kriterier som rör både gestaltning och utförande.
Om beslut om en arkitekttävling tas avser kommunen att genomföra tävlingen
med stöd av Sveriges Arkitekter.
_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

9

§ 140
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

Avsägelser
Lisbeth Bengtsson (S) har i skrivelse som inkom den 2 maj 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge från om med den 1 juli 2016.
Inger Eriksson (S) har i skrivelse den 3 maj 2016 avsagt sig uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
Maiellen Stensmark (MP) har i skrivelse den 9 maj 2016 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.

_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 141
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Funktionsstödsnämnden
Ordförande Karin Dovstad (L) efter Anna Ekström, från den 1 juli 2016.
Kommunstyrelsen
Ersättare Marianne Grundblad (L) efter Anna Ekström, från den 1 juli 2016.
Region Blekinge
Ledamot Gunilla Ekelöf (L) efter Anna Ekström, från den 1 juli 2016.
_________

Sign

Sign

Sign

10

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

§ 142
Anmälningsärende
a) Socialnämnden 18 april 2016, § 63. Budgetuppföljningsraport per mars
2016 för socialnämnden.
b) Länsstyrelsen Skåne. Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.

________

Sign

Sign

Sign

Blad

11

Sammanträdesdatum

Blad

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akterna

KS se nedan

12

§ 143
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2777 1.2.2
Medborgarförslag om att informera om mervärden i samband med utveckling
av stadsmiljön, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2759 1.2.6
Motion om upplåtelse av mark för cirkus med djur, från
Åsa Gyberg-Karlsson (V).
KS 2016/2776 1.2.2
Medborgarförslag att redovisa hur kommunens skattemedel fördelas mellan
idrott och kultur, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2761 1.2.2
Medborgarförslag om att bygga om Gullberna stationsområde, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2760 1.2.2
Medborgarförslag om att utveckla mottagandet av cykelturister, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2898 1.2.2
Medborgarförslag om att bjuda in Karlskronas medborgare till en tidig
medborgardialog om Muddrets och Hattholmens framtida utveckling, av
Roland Thörnquist
KS 2017/2899 1.2.2
Medborgarförslag om att låta ungdomar bli badplatsvärdar i sommar, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/2900 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram besöks-/turistkasse med reklam om vad
Karlskrona kommun kan erbjuda och visa upp, av Roland Thörnquist
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad

13

Sammanträdesprotokoll

KS se nedan

§ 143 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/2901 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram material som redovisar hur kommunen tar
tillvara, förvaltar och utvecklar ekosystemtjänster, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2946 1.2.6
Motion om att förmänskliga stödbehövande kommuninvånare, från Christopher
Larsson (SD).
KS 2016/2952 1.2.2
Medborgarförslag att förbättra medborgardialoger, av Roland Thörnquist.
KS 2016/2982 1.2.6
Motion om att införa ”Bostads Först”-modellen inom socialtjänsten, från
Yvonne Sandberg-Fries (MP).
KS 2016/2983 1.2.2.
Medborgarförslag om att samla all cykelinformation som till exempel
cykelvägar /besöksmål m.m. i ett och samma dokument, från
Roland Thörnquist.
KS 2016/2997 1.2.2
Medborgarförslag att förvärva samtliga fastigheter som Svenska Kyrkan avser
att avyttra inom kvarteret Bonde, från Roland Thörnquist.
KS 2016/3015 1.2.6
Motion avseende försöksverksamhet med 30 timmars arbetsvecka, från Åsa
Gyberg-Karlsson (V).

_________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS se nedan

§ 144
Inkommen interpellation
Följande interpellation får ställas och kommer att besvaras vid dagens
sammanträde.
KS 2016/2758 1.2.6
Interpellation till ordföranden i kunskapsnämnden Chatarina Holmberg (S)
gällande rökning i skolan, av Christopher Larsson (SD).
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/1431 1.2.6

§ 145
Svar på interpellation om världsarvet
Interpellationen inkom den 18 februari 2016 till ordförande i kultur- och
fritidsnämnden Jonas Sandström (S) angående världsarvet från
Billy Åkerström (KD).
Jonas Sandström har den 20 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar:
Jonas Sandström (S) och Harry R:son Svensson (KD)
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/2499 1.2.6

§ 146
Svar på interpellation om lantmäteritjänster
Interpellationen inkom 18 april till kommunstyrelsens ordförande
Patrik Hansson (S) angående lantmäteritjänster från
Carl-Göran Svensson (M).
Patrik Hansson har den 27 april 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar:
Patrik Hansson (S), Carl-Göran Svensson (M) och Gunilla Ekelöf (L).
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Akten

KS 2016/2758 1.2.6

§ 147
Svar på interpellation om rökning i skolan
Interpellationen inkom 28 april till kunskapsnämndens ordförande
Chatarina Holmberg (S) angående i rökning i skolan från
Christopher Larsson (SD).
Chatarina Holmberg har den 10 maj 2016 svarat på interpellationen.
I debatten deltar:
Chatarina Holmberg (S), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD),
Linda Ekström (S), Bengt Fröberg (M) och Björn Gustavsson (MP)
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Samtliga nämnder/styrelser
Revisonen
Akten

KS 2015/753 1.4.1

Blad

18

§ 148
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
arbetsmarknadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för Arbetsmarknadsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Jan-Anders Lindfors (S), Emina Cejvan (M), Christopher Larsson (SD),
Martin Henriksson (SD) och Johan Eriksson (V) anmäler jäv och deltar
inte i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för driftoch servicenämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ

Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Jäv
Peter Johansson (S), Gunilla Ekelöf (L), Anna Ottosson (M),
Åke Håkansson (S), Paul Cederholm (SD), Jörgen Johansson (C)
Birgitta Gamelius (M) och Desiree Hoberg (V) anmäler jäv och deltar inte
i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
funktionsstödsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för funktionsstödsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Anna Ekström (L), Tomas Karlsson (S), Anders Ovander (M), Camilla
Karlman (SD), Tove Håkansson (SD) och Gerd Sjögren (M) anmäler jäv
och deltar inte i beslutet.
---------

forts.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för kulturoch fritidsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Jonas Sandström (S), Billy Åkerström (KD), Anders Persson (S), Kerstin
Ekberg- Söderbom (S), Peter Glimvall (M), Susanne Cederholm (SD),
Yvonne Sandberg- Fries (MP), Ida Henriksson och Ulf Hansson (V)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
kunskapsnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för kunskapsnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.

Jäv
Chatarina Holmberg (S), Emma Swahn Nilsson (M), Bengt Fröberg (M),
Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Åsa Gyberg-Karlsson (V)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

--------Sign

Sign

forts.
Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Blad
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Sammanträdesprotokoll

KS 2015/753 1.4.1

§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för miljöoch samhällsbyggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda i
detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och de enskilda förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Magnus Larsson (C), Susanne Johansson (S), Carl-Göran Svensson
(M), Ann-Charlotte Yvermark (S), Björn Nurhadi (SD), Björn Gustavsson
(MP) och Jeanette Pettersson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
socialnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att mot bakgrund av vad som framkommit av anmärkningen i
revisionsberättelsen och den inhämtande förklaringen från nämnden, riktas
anmärkning mot Socialnämnden för 2015, samt

2. att med hänvisning till revisionsberättelsen bevilja ledamöterna i
socialnämnden ansvarsfrihet.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 maj 2016
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§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Yrkande
Ingrid Hermansson (C), Yvonne Sandberg-Fries (MP), Lotta Antman
(SD) och Rikard Jönsson (S) yttrar sig.
Christopher Larsson (SD) yrkar att socialnämndsledamöterna Pernilla
Cederholm och Göran Eklund inte får anmärkning av
kommunfullmäktige.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på anmärkningen för hela socialnämnden
mot Christopher Larssons yrkande att inte Pernilla Cederholm och
Göran Eklund ska få någon anmärkning av kommunfullmäktige och
finner att man beslutar enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns; Den som vill biträda
kommunfullmäktiges presidiums förslag röstar ja och de som vill biträda
Christopher Larssons förslag röstar nej.
Kommunfullmäktige beslutar 57 ja-röster mot 13 nej-röster och 5
frånvarande enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Reservationer
Camilla Karlman (SD), Michael Hess (SD), Martin Henriksson (SD),
Susanne Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD) Tove Håkansson (SD),
Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul
Cederholm (SD), Åsa Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Jäv
Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S), Sattar Zad (S), Pernilla
Cederholm (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
forts.
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§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Med anledning av revisionens anmärkning mot socialnämnden så har
kommunfullmäktiges presidium hämtat förklaring från nämnden. Av
förklaringen framgår det att nämnden tagit del av revisionens kritik och
påbörjat arbetet med ett åtgärdsprogram för att rätta till bristerna.
Kommunfullmäktige hänvisar till den motivering till revisorernas
ställningstagande, som finns i revisionsberättelsen.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Camilla Brunsberg (M),
Chatarina Holmberg (S), Jan-Anders Lindfors (S), Elina Gustafsson (S),
Rikard Jönsson (S), Linda Ekström (S), Carl-Göran Svensson (M),
Emma Swahn Nilsson (M), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman
(SD), Börje Dovstad (L), Billy Åkerström (KD), Sofia Bothorp (MP),
Håkan Eriksson (S), Peter Glimvall (M), Anna Ottosson (M), Björn
Nurhadi (SD), Camilla Karlman (SD), Maria Persson (C), Anna Ekström
(L) och Åsa Gyberg Karlsson (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
--------forts.
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Sign

Sign
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§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
valnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Birgitta Gamelius (M) och Martin Henriksson (SD) och anmäler jäv och deltar
inte i beslutet.
---------

Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
äldrenämnden och de enskilda förtroendevalda i detta organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för äldrenämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Jan-Åke Nordin (M), Eva-Lotta Altvall (S), Marianne Nordin (M), Åsa Larsson
(SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
---------forts.
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§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för
överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i detta
organ
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna revisionsberättelsen, samt
2. att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i detta organ.
Jäv
Emina Cejvan (M) och Jeanette Håkansson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Ärendet
Ordförande i revisionen Camilla Mikler (M) och Anders Håkansson från EY
redovisar revisionsberättelsen för år 2015.
Revisionen har med skrivelse den 8 april 2016 lämnat revisionsberättelse för
2015.
Av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i
styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll i
verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

forts.
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Sign

Sign
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§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i
enlighet med den kommunala redovisnings-lagen och god redovisningssed.
Det lagstadgade balanskravet är uppfyllt. Verksamhetens skatte-intäkter och
generella bidrag överstiger nettokostnader.
Fullmäktiges finansiella målsättningar bedöms i stort uppfyllda för 2015.
Skattefinansierade investeringar överstiger för 2015 själv-finansieringsgraden
vilket framförallt beror på eftersläpningar från tidigare år. Målet går dock ej att
mäta eftersom det enligt beskrivningen inte anges någon bortre tidsgräns.
Kommunstyrelsen har i förvaltningsberättelsen inte gjort någon samlad
bedömning av huruvida de övergripande verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts. Detta innebär att vi inte kan göra någon
bedömning om i vilken grad fullmäktiges verksamhetsmål har uppnåtts. Mot
bakgrund av detta samt ej uppnådda lagstadgade krav anser vi att det är
oklart huruvida kommunen för 2015 bedriver ändamålsenlig verksamhet fullt
ut.
Vi har vid granskningen uppmärksammat briser i arbetet med den interna
kontrollen.
forts.
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§ 148 (forts).
Revisionsberättelse år 2015 och beslut om ansvarsfrihet för Karlskrona
kommun
Ansvarsprövning
Vi riktar återigen anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning,
ledning, uppföljning och kontroll.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2015. Vi
åberopar upprättade redogörelse och rapporter.

_________

Sign

Sign

Sign
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§ 149
Årsredovisning år 2015 för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Karlskrona kommuns årsredovisning år 2015.

Patrik Hansson (S), Carl-Göran Svensson (M), Yvonne Sandberg-Fries (MP),
Jan-Åke Nordin (M), Emma Swahn Nilsson (M), Billy Åkerström (KD),
Magnus Larsson (C), Emina Cejvan (M), Bengt Fröberg (M), Björn Nurhadi
(SD), Sofia Bothorp (MP) yttrar sig.
Camilla Brunsberg (M) påtalar att det är fel skattesats i årsredovisningen på
sidan 4.
Christopher Larsson (SD) och Börje Dovstad (L) yrkar bifall till godkännandet
av årsredovisningen.
Ordförande informerar om att på sidan 14 under rubriken kommunalskatt,
på sidan 22 i tabell 26 kommunen finns det rätt uppgifter om skattesatsen för
år 2015 (22,10).

Ärendet
Den sammanställda redovisningen inkluderar all verksamhet som bedrivs i
förvaltningsform och i annan juridisk form. Syftet är att ge en sammanfattande
bild av kommunens ekonomiska ställning och åtagande.
Den sammanställda redovisningen avser kommunen, moderbolagskoncernen, Kommunalförbundet, Räddningstjänsten Östra Blekinge,
Karlskrona Baltic Port AB, Karlskrona Fryshus AB samt Cura Individutveckling.
Kommunen består av 11 nämnder: arbetsmarknadsnämnden, drift- och
servicenämnden, funktionsstödsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
kunskapsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden,
valnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen.
forts.
Sign

Sign

Sign
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§ 149 (forts).
Årsredovisning år 2015 för Karlskrona kommun
Därtill finns också kommunrevisionen.
Moderbolagskoncernen består av AB Karlskrona Moderbolag och dess
helägda bolag.
_________

Sign
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KS 2016/2373 1.8.1

§ 150
Uppdatering av revisionsreglemente
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 180,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta det uppdaterade revisionsreglementet.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kommunrevisorerna har uppdaterat revisionsreglementet och föreslår
kommunfullmäktige att anta bilagda reviderade versionen.
_________
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Blad

30

Sammanträdesdatum

12 maj 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 151
Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 181,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att bevilja direktionen för Kommunsamverkan Cura Individutveckling
ansvarsfrihet för år 2015 och samtidigt även godkänna den av förbundet
upprättade årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Anders Ovander (M), Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S),
Gunilla Ekelöf (L) och Ulf Danielsson (M) och anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.

Ärendet
Revisorerna för Kommunsamverkan Cura Individutveckling har efter sedvanlig
granskning av organisationens årsredovisning för år 2015 översänt denna
tillsammans med revisionsberättelsen till respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige för prövning av förnyad ansvarsfrihet för den sittande
direktionen. Revisorerna å sin sida tillstyrker att direktionen på nytt beviljas
ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret och att den upprättade
årsredovisningen samtidigt godkänns.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Av årsredovisningen framkommer bland annat att verksamheten åter uppvisar
ett positivt resultat, för 2015 ca 7,4 miljoner kronor (vilket är ca 2,4 mnkr högre
än 2014). I sammanhanget ska då också beaktas att i slutet av året
återbetalades till medlemmarna i likhet med tidigare år delar av tidigare under
året inbetalade vårdavgifter, totalt ca 15 mnkr. Förbundets nuvarande egna
kapital uppgår därmed till hela dryga 31 miljoner kronor.
forts.
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§ 151 (forts).
Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet för
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Detta är då fortfarande betydligt över den långsiktiga nivå (max. 20 mnkr) som
bedömts som lämplig för förbundet och som också angivits som ett finansiellt
mål för förbundet. Förbundet har samtidigt på nytt uppfyllt balanskravet och
dessutom merparten av de finansiella och verksamhetsmässiga mål som
direktionen har fastställt.
_________
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Sign

Sign
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§ 152
Ny- och omtecknande av hyresavtal för Karlskrona kommuns förhyrda
ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 182,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att ge drift- och serviceförvaltningen i uppdrag att teckna ett tioårigt hyresavtal med initial årshyra på 8,6 mnkr för kv Ruthensparre,
Östra Hamngatan, samt
2. att finansieringen av de tillkommande hyresavgifterna (1,7 mnkr) för
Kv Ruthensparre görs enligt samma fördelningsprincip som idag mellan
nämnderna och ska rymmas inom befintliga ramar.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Karlskrona kommun hyr idag stora delar av ytorna i kv. Ruthensparre,
Östra Hamngatan. Förhyrningarna av de olika ytorna har tillkommit vid olika
tidpunkter och därför finns det flera avtal på olika ytor. Drift- och
serviceförvaltningen handhar de olika hyresavtalen.
Nuläge och framtid
Karlskrona kommun har för avsikt att tillskapa en ny entré samt förhyra en
tillkommande kontorsyta på plan tre i berörd fastighet.
Fastighetsavdelningen inom drift- och serviceförvaltningen har förhandlat med
fastighetsägaren kring dels de olika tidigare hyresavtalen dels för de
nytillkommande ytorna.
Förhandlingen har givit följande:



Sign

Sign

Fastighetsägaren/hyresvärden investerar i ny entrélösning för
Karlskrona kommun.
Fastighetsägaren/hyresvärden bekostar och genomför inre
underhållsåtgärder i lokalerna med totalt tre miljoner kronor under en
treårsperiod.
forts.
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§ 152 (forts).
Ny- och omtecknande av hyresavtal för Karlskrona kommuns förhyrda
ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan


Fastighetsägaren/hyresvärden tar samtliga uppvärmningskostnader.



Fastighetsägaren/hyresvärden tar samtliga elförbrukningskostnader.

Avtalet är ett tioårigt avtal med preliminär start den 1 januari 2017, för att
därefter övergå till löpande femårsavtal.
Idag betalar kommunen 6,8 mnkr inklusive uppvärmning och el.
I förslaget till hyresavtal ska kommunen betala 8,6 mnkr inklusive
uppvärmning och el.
Skillnaden är 1,7 mnkr per år. Denna merkostnad per år (från de nivåer på
samtliga nuvarande avtal) motsvaras av ny entré och nya tillkommande
kontorslokaler om 1 400 kvm inklusive el och uppvärmning samt 3 mnkr för de
första tre åren läggs på inre underhåll. Kvadratmeterpriset i nuvarande avtal
ligger på 930 kr/kvm och det nya avtalet ligger på 970 kr/kvm.
_________
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§ 153
Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 26 april 2016, § 183,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att socialnämnden i maj månads ekonomiuppföljning till kommun-styrelsen
presenterar de åtgärder som beslutats vid nämndens sammanträde den 18
april 2016 i syfte att nå en budget i balans, samt
2. att godkänna uppföljningsrapporten per den 31 mars 2016.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Uppföljningen per den 31 mars 2016 bygger, avseende redovisningen av de
olika verksamheterna, på sifferuppgifter och bedömningar från nämnder och
förvaltningar.
Jämfört med uppföljningsrapporten per sista februari har följande beaktats:


Nämndernas senaste uppföljning



Beslut som berör ekonomin som är tagna i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige



Ärenden som är under hantering till kommunfullmäktige

Kommunens resultat för helåret beräknas i marsprognosen uppgå till
+36,4 mnkr.
Totalt sett uppgår nämndernas prognostiserade avvikelse till +2,6 mnkr.
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§ 153 (forts).
Uppföljning per den 31 mars 2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter
Endast socialnämnden beräknar ett negativt resultat för 2016 på -2 mnkr.
Socialnämndens prognostiserade underskott hänför sig till individ- och
familjeomsorg -1 mnkr samt ekonomiskt bistånd -1 mnkr.
Då nämnden redan nu kan se att kostnadsutvecklingen går åt fel håll planerar
nämnden att ta ställning till och fatta beslut om ett antal förslag till åtgärder för
att uppnå en budget i balans vid nämndens sammanträde den 18 april 2016.
Övriga finansiella poster beräknas bli 6,1 mnkr bättre än budget (finans-netto,
reserver och pensioner).
Tillsammans med avvikelserna inom finansieringen resulterar det i en total
positiv avvikelse med 8,7 mnkr från det budgeterade resultat om
27,8 mnkr.
Slutsats
Sammantaget beräknas den finansiella målsättningen (att resultatet för helåret
ska uppgå till 0,8 % av skatteintäkter och statsbidrag) uppnås under
innevarande år. Prognosen baserad på verksamhetsuppföljning till och med
mars uppfyller därmed de krav som ställs för att kommunen ska ha en
ekonomi i balans.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att socialnämnden i
maj månads uppföljning till kommunstyrelsen redovisat de åtgärder som
beslutats vid nämndens sammanträde den 18 april 2016.
_________
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Sammanträdesdatum
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunfullmäktiges sammanträde den
21 juni 2016

§ 154

Muntlig frågestund

§ 155

Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter

§ 156

Avsägelser av kommunala uppdrag

§ 157

Kommunala val

§ 158

Anmälningsärenden

§ 159

Inkomna motioner och medborgarförslag

§ 160

Revidering av bidragsnormer

§ 161

Antagande av detaljplan för Torstäva 13:25

§ 162

Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare

§ 163

Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera

§ 164

Årsredovisning 2015 för Sydarkivera

§ 165

Ekonomiskt bistånd

§ 166

Utbetalning av partistöd för 2016

§ 167

Ny Östersjöhall

§ 168

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge

§ 169

Fastställande av sotningstaxa

§ 170

Ordförandens sommarhälsning

_________
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Sammanträdesdatum

21 juni 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Landstingssalen, Wämö Center
tisdagen den 21 juni 2016 klockan 08.15 – 19.00
Sammanträdet ajournerades mellan kl 12.00- 13.15, kl 17.00-18.00

Beslutande

Sign

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Rikard Jönsson (S)
Maria Persson (C)
Peter Glimvall (M)

Ledamöter

Linda Ekström (S)
Peter Johansson (S)
Eva-Marie Malmgren (S)
Jeanette Håkansson (S)
Susanne Johansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Laila Karlsson (S)
Chatarina Holmberg (S) jäv § 164, jäv § 168
Lars Hildingsson (S) kl 08.15-18.00 §§ 154-162
Elina Gustafsson (S) jäv § 168
Eva Strömqvist (S)
Thomas Karlsson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åke Håkansson (S)
Roland Andréasson (S)
Anders Persson (S)
Jan-Anders Lindfors (S) jäv § 168
Eva Lotta Altvall (S)
Patrik Hansson (S) jäv § 168
Jeanette Petersson (S)
Jonas Sandström (S)
Shahram Behrouz (S)
Camilla Brunsberg (M) jäv § 168
Patrik Stjernlöf (M)
Jan-Åke Nordin (M)
Lars-Göran Forss (M)
Emina Cejvan (M)
Emma Stjernlöf (M) kl 08.15-16.25 §§ 154-161
Anders Ovander (M)
Jan Lennartsson (M)
Emma Swahn Nilsson (M) kl 08.15-18.00 §§
154-162
Carl-Göran Svensson (M) jäv §§ 168
Anna Ottosson (M) kl 11.30-19.00 del av §155,
§§ 156-169, 170, jäv §§ 168

Sign

Sign

Blad
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21 juni 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

Sophia Ahlin (M)
Camilla Karlman (SD)
Michael Hess (SD)
Pernilla Cederholm (SD)
Ove Uppgren (SD)
Lotta Antman (SD) jäv § 168
Christopher Larsson (SD) jäv § 168
Björn Nurhadi (SD) jäv § 164
Paul Cederholm (SD)
Åsa Larsson (SD)
Anna Ekström (L)
Jan-Olof Petersson (L) kl 08.15-18.45
§§ 154- del av §§ 167
Börje Dovstad (L) jäv § 164
Magnus Larsson (C)
Jörgen Johansson (C)
Ingrid Hermansson (C) jäv § 168
Britt-Marie Havby (C)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)
Tommy Andersson (MP) kl 08.15-18.45
§§ 154- del av § 167
Björn Gustavsson (MP)
Johan Eriksson (V)
Ulf Hansson (V)
Markus Ottosson (V) kl 10.20-19.00 del av
§ 155, §§ 156-170
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Tommy Olsson (KD) kl 08.15-16.15 §§ 154-157
Billy Åkerström (KD)

Ersättare

Sign

Sign

Sattar Zad (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Marcus Degerskär (S)
Anna Strömqvist (S)
Mats Fagerlund (S)
Lotta Törnström (S)
Morgan Kullberg (M)
Mattias Liedholm (M)
Birgitta Gamelius (M) kl 08.15-11.30, 16.25-19.00
§ 154, del av §§ 155, §§ 162-170
Tove Håkansson (SD)
Göran Eklund (SD)
Kent Lewén (L)

Sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

José Espinoza (MP)
Desiree Hoberg (V) kl 08.15-10.20 § 154, del
av § 155
Harry Rson Svensson (-)
Ann-Charlotte Yvermark (S) kl 18.00-19.00,
§§ 155-170
Charlotta Sahlin (M) kl 18.00-19.00 §§ 155-170
Susanne Cederholm (SD) § 164
Marianne Nordin (M) § 168
Bengt Fröberg (M) § 168
Robert Andersson (SD) § 168
Gerd Sjögren (M) § 168

Övriga

Närvarande ersättare

Ann-Charlotte Yvermark (S) kl 08.15-18.00,
§§ 154-162
Tajma Sisic (S)
Charlotta Sahlin (M) kl 08.15-18.00 §§ 154-162
Bengt Fröberg (M)
Marianne Nordin (M)
Gerd Sjögren (M)
Robert Andersson (SD)
Susanne Cederholm (SD) §§ 154-163, 165-170
Ingrid Andersson (SD)
Pernilla Persson (C)
Fredrik Karlsson (C)
Desiree Hoberg (V) kl 10.20-19.00 del av
§ 155, §§ 156-170
Birgitta Gamelius (M) kl 11.30-19.00 del av
§ 155, §§ 156-161

Tjänstemän Kommundirektör
Kommunjurist
Nämndsekreterare
Kanslichef

Carl-Martin Lanér
Jessica Norlander
Marie-Louise Bescher
Elisabeth Arebark

Sekreterare

Elisabeth Arebark

Utses att justera

Peter Johansson (S) och Pernilla Cederholm (SD)

Justerade paragrafer

§§ 154 - 170

Sign

Sign

Sign
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Sekreterare

_______________________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

_______________________________
Rikard Jönsson

Justerare

______________________________
Peter Johansson

______________________________
Pernilla Cederholm

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 23 juni 2016
intygar

______________________________
Elisabeth Arebark
Kanslichef

Sign

Sign

Sign
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§ 154
Muntlig frågestund

Ingen muntlig frågestund äger rum vid dagens sammanträde.
________
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Sign

Sign
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Samtliga styrelser/nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2509 1.4.1

§ 155
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelse för åren 2017-2019 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan enligt bilagorna 1 och 2,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2017-2019,
3. att fastställa samtliga mål såsom verksamhetsmål i enlighet med god
ekonomisk hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
enligt kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ansvarsfördelning av
budgetens mål, förslag till övergripande indikatorer samt uppdrag. Arbetet
ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i september 2016,
5. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3 upphör
samtliga beslut i mål i tidigare års budgetar att gälla,
6. att de direktiv som finns beslutade i tidigare budgetdokument upphör att
gälla från och med 2017,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2017-2021 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed sammantaget för
kommunkoncernen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2017-2019
forts.
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§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2017-2019 fastställa 2017 års ram för upplåning, utlåning och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till totalt
4 925 mnkr för år 2017 enligt bilaga 4,
9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till -15 mnkr för år 2017,
10. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning under
perioden år 2017-2019 satsa 3 mnkr per år som medfinansiering av
Skärgårdsfesten,
11. att fastställa krav på utdelning 2017 från AB Karlskrona Moderbolag till
7,5 mnkr,
12. att utdelning år 2017 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem (reserv på
motsvarande belopp finns i budgeten för att möta effekter av fastighetsförsäljningar) ska användas för sociala ändamål som framgår av bilaga 5 i
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
13. att med hänvisning till dels bilaga 6 i kommunstyrelsens förslag till
budget och plan 2017-2019, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser besvarade,
14. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2017 till oförändrat
22,10 %,
15. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om förslag till
budget och plan för åren 2017-2019 lämnats till fackliga organisationer,
samt
16. att bemyndiga kommunstyrelsen att löpande under år 2017 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.
forts.
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KS 2016/2509 1.4.1

§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
17. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att utreda framtida
lokaliseringsalternativ för daglig verksamhet och återkomma med förslag
till senast oktober 2016,
18. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra en
övergripande kostnadsanalys av aktuella objekt för nyproduktion av gruppbostäder i annan regi eller egen regi. Analys ska vara presenterad senast
december 2016,
19. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av Utveckling i Karlskrona AB med hänsyn till nya ägardirektiv, med inriktning ökad tydlighet i ansvarsavgränsning mellan bolaget
och kommunens förvaltningar,
20. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av marknadsföring i kommunkoncernen, samt
21. att ge kommunstyrelsen att tillsammans med äldrenämnden i uppdrag
att till kommande planeringsberedning presentera en övergripande
långsiktig plan för boende för äldre.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Moderaternas, Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets
förslag och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs.
Därefter ställer ordförande proposition på Moderaternas
Sverigedemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar att anta Moderaternas förslag som
motförslag.
Votering begärs.
forts.
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KS 2016/2509 1.4.1

§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Därefter ställer ordförande proposition på Sverigedemokraternas,
Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att anta Sverigedemokraterans förslag som motförslag på
moderaternas förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Miljöpartiets
förslag röstar ja, den som vill bifalla Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 5 ja-röster och 4 nej-röster och 66 avstår att
Miljöpartiets förslag är motförslag på Sverigedemokraternas förslag.
Voteringsprotokoll 1.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
sverigedemokraternas förslag röstar ja, den som vill bifalla Miljöpartiets
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 11 ja-röster och 9 nej-röster och 55 avstår att
Sverigedemokraternas förslag är motförslag på Moderaternas förslag.
Voteringsprotokoll 2.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Moderaternas
förslag röstar ja, den som vill bifalla Sverigedemokraternas förslag röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 15 ja-röster och 11 nej-röster och 49 avstår att
Moderaternas förslag är motförslag på huvudförslaget som är
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 3.

Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Moderaternas
förslag röstar nej.
forts.
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§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Fullmäktige beslutar med 38 ja-röster och 15 nej-röster och 22 avstår enligt
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 4.
Kommunfullmäktige beslutar att Billy Åkerströms (KD) särskilda yttrande
får biläggas protokollet. Protokollsbilaga 1.
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M), Morgan
Kullberg (M), Emina Cejvan (M), Emma Stjernlöf (M), Anders Ovander (M),
Mattias Liedholm (M), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson (M),
Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Sophia Ahlin (M), Camilla
Karlman (SD), Michael Hess (SD), Tove Håkansson (SD), Pernilla
Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD), Göran Eklund (SD), Lotta Antman
(SD), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul Cederholm
(SD), Åsa Larsson (SD), Yvonne Sandberg- Fries (MP), Tommy
Andersson (MP), José Espinoza (MP), Johan Eriksson (V), Ulf Hansson
(V), Marcus Ottosson (V) och Åsa Gyberg- Karlsson (V) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Tommy Olsson (KD) och Billy Åkerström (KD) reserverar sig med
hänvisning till sitt yttrande.

BUDGETPOLITISK DEBATT
Patrik Hansson (S), Magnus Larsson (C), Börje Dovstad (L), Chatarina
Holmberg (S), Linda Ekström (S), Kent Lewén (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Camilla Brunsberg (M), Carl-Göran Svensson (M), Emina Cejvan (M),
Jan-Åke Nordin (M), Lars-Göran Forss (M), Jan Lennartsson (M),
yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag
till budget.
forts.
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KS 2016/2509 1.4.1

§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Johan Eriksson (V) yrkar bifall på
Vänsterpartiets förslag till budget.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) yrkar bifall på Miljöpartiets förslag till
budget.
Billy Åkerström (KD) och Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.
_________

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
Lisbeth Bengtsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
2:e vice ordförande Gustav Nilsson (M) yttrar sig.
Christopher Larsson (SD) och Johan Eriksson (V) yttrar sig.
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
_________

KUNSKAPSNÄMNDEN
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget.
Emma Swahn Nilsson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Lotta Antman (SD), Christopher Larsson (SD), Jan-Olof Petersson (L),
Björn Gustavsson (MP) Tommy Andersson (MP), Yvonne SandbergFries (MP), Björn Nurhadi (SD) och Johan Eriksson (V) yttrar sig.
_________
forts.
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Sign

Sign
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§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
Peter Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Yvonne Sandberg-Fries (MP), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi
(SD) och Lotta Antman (SD) yttrar sig.
_________

FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN
Anna Ekström (L) och Thomas Karlsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Marcus Ottosson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag på budget.
Camilla Karlman (SD) yrkar bifall på Sverigedemokraternas förslag på
budget.
Christopher Larsson (SD) yttrar sig.
_________

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Jonas Sandström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
forts.
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§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Billy Åkerström (KD), Göran Eklund (SD), Björn Gustavsson (MP) och
Björn Nurhadi (SD) och Sophia Ahlin (M) yttrar sig.
Peter Glimvall (M) yrkar bifall på Moderaternas förslag på budget.
Ulf Hansson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.
Billy Åkerström (KD) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
_________

SOCIALNÄMNDEN
Ingrid Hermansson (C), Eva Strömqvist (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Morgan Kullberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget, samt
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till budget.
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Patrik Hansson (S) yttrar sig.
Göran Eklund (SD) och Björn Nurhadi (SD) yrkar bifall på
Sverigedemokraternas förslag på budget.
_________
forts.
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§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Magnus Larsson (C) och Susanne Johansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Björn Nurhadi (SD) och Björn Gustavsson (MP) yttrar sig.
_________

ÄLDRENÄMNDEN
Jan-Anders Lindfors (S) och Kent Lewén (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till budget.
Jan-Åke Nordin (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Åsa Larsson (SD) yrkar bifall på Sverigedemokraternas förslag på budget.
_________

VALNÄMNDEN
Birgitta Gamelius (M) yttrar sig.
Magnus Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
_________
forts.
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§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Emina Cejvan (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
_________

KOMMUNSTYRELSEN
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Camilla Brunsberg (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.
Billy Åkerström (KD), Björn Nurhadi (SD) och Christopher Larsson (SD)
yttrar sig.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 214,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa resultatbudget respektive budgetramar för Karlskrona
kommuns nämnder och styrelse för åren 2017-2019 i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till budget och plan enligt bilagorna 1 och 2,
2. att fastställa finansiella mål i enlighet med god ekonomisk hushållning
för Karlskrona kommun enligt kommunstyrelsens förslag till budget och
plan 2017-2019,
3. att fastställa samtliga mål såsom verksamhetsmål i enlighet med god
ekonomisk hushållning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
enligt kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
4. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ansvarsfördelning av
budgetens mål, förslag till övergripande indikatorer samt uppdrag. Arbetet
ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i september 2016,
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KS 2016/2509 1.4.1

§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
5. att med hänvisning till beslut under att-satserna 2 och 3 upphör
samtliga beslut i mål i tidigare års budgetar att gälla,
6. att de direktiv som finns beslutade i tidigare budgetdokument upphör att
gälla från och med 2017,
7. att fastställa investeringsbudget och plan för åren 2017-2021 för
Karlskrona kommun och bolagskoncernen samt därmed sammantaget för
kommunkoncernen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förslag till budget
och plan 2017-2019
8. att i enlighet med kommunstyrelsens förslag till budget och plan
2017-2019 fastställa 2017 års ram för upplåning, utlåning och borgensteckning för Karlskrona kommun och kommunkoncernen till totalt
4 925 mnkr för år 2017 enligt bilaga 4,
9. att fastställa resultatkrav, inkluderande kostnad för medlemskap i
VISIT Blekinge, på Utveckling i Karlskrona AB till -15 mnkr för år 2017,
10. att uppdra åt Utveckling i Karlskrona AB att som extra satsning under
perioden år 2017-2019 satsa 3 mnkr per år som medfinansiering av
Skärgårdsfesten,
11. att fastställa krav på utdelning 2017 från AB Karlskrona Moderbolag till
7,5 mnkr,
12. att utdelning år 2017 om 5,0 mnkr från AB Karlskronahem (reserv på
motsvarande belopp finns i budgeten för att möta effekter av fastighetsförsäljningar) ska användas för sociala ändamål som framgår av bilaga 5 i
kommunstyrelsens förslag till budget och plan 2017-2019,
13. att med hänvisning till dels bilaga 6 i kommunstyrelsens förslag till
budget och plan 2017-2019, dels vad som i övrigt framgår av budgetdokumentet, anse samtliga till budgetberedningen hänskjutna ärenden och
skrivelser besvarade,
forts.
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Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
14. att fastställa Karlskrona kommuns skattesats för år 2017 till oförändrat
22,10 %,
15. att till protokollet notera att information enligt MBL § 19 om förslag till
budget och plan för åren 2017-2019 lämnats till fackliga organisationer,
16. att bemyndiga kommunstyrelsen att löpande under år 2017 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.
17. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att utreda framtida
lokaliseringsalternativ för daglig verksamhet och återkomma med förslag
till senast oktober 2016,
18. att ge funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra en
övergripande kostnadsanalys av aktuella objekt för nyproduktion av gruppbostäder i annan regi eller egen regi. Analys ska vara presenterad senast
december 2016,
19. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av Utveckling i Karlskrona AB med hänsyn till nya ägardirektiv, med inriktning ökad tydlighet i ansvarsavgränsning mellan bolaget
och kommunens förvaltningar,
20. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och föreslå organisation
och inriktning av marknadsföring i kommunkoncernen, samt
21. att ge kommunstyrelsen att tillsammans med äldrenämnden i uppdrag
att till kommande planeringsberedning presentera en övergripande
långsiktig plan för boende för äldre.
forts.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesprotokoll

KS 2016/2509 1.4.1

§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat vid sammanträde den 7
juni 2016, § 214.
1. att uppdra åt kommundirektören att i det pågående arbetet med
kostnadsminskande åtgärder väga in de förändringar som upptagits i
budget 2017-2019,
2. att ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en grundmodell för
resursfördelning till kommande års budget- och planeringsarbete,
3. att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra en analys av det
interna transaktionsflödet, incitament och arbetsvolym/insats för att hantera
dessa med avrapportering senast i december 2017,
4. att ge kommundirektören i uppdrag att se över och föreslå en effektiv
organisation, för hela kommunkoncernen, med hänsyn tagen till kraven på
en god välfärd, tillväxt, effektiviseringskrav och omvandlingsbehov med
hänsyn till omvärldsförändringar med avrapportering och förslag
kontinuerligt under perioden, samt
5. att bemyndiga ekonomichefen att löpande under år 2017 vidta
nödvändiga tekniska justeringar av nämndernas och styrelsens budgetramar såsom utfördelning av den budgeterade pris- och lönereserven.

Ärendet
Som underlag för kommunstyrelsens beredning av budget 2017 och
planer 2018-2019 finns följande handlingar.
1. Majoritetens = socialdemokraternas, liberalernas och
centerpartiets förslag till budget för 2017 samt ramar för 2018 och
2019, som innehåller 21 stycken att-satser.
2. Moderaternas ”Ett tryggare Karlskrona”, förslag till budget för
2017, samt ramar 2018-2019.
forts.
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Sign

Sign
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KS 2016/2509 1.4.1

§ 155 (forts).
Budget 2017 och planer 2018-2019 för Karlskrona kommuns
verksamheter
3. Vänsterpartiets ”bo, jobba, leva i Karlskrona” budget 2017 och
planer 2018-2019.
4. Sverigedemokraternas budget för 2017 samt planer för 20182019.
5. Synpunkter från Lärarförbundet på Budget 2017 samt ramar för
2018-2019.
Inför kommunfullmäktigas sammanträde överlämnas följande
budgetförslag.
1. Miljöpartiets budget för år 2017, samt ramar för 2018 och 2019.
Förslaget till budget och plan 2017-2019 innebär att resultatbudgeten
uppvisar ett årligt positivt resultat motsvarande 2 % av kommunens
beräknade skatte- och statsbidragsintäkter. Resultatet uppgår till 75,3 mnkr
för år 2017 och till 77,9 mnkr för år 2018 samt 80,4 mnkr för år 2019.
Beslutsunderlaget för kommunfullmäktige framgår av förtecknade bilagor.
Resultatnivån förutsätter dels förändringar av pris- och lönekompensation
jämfört med tidigare års plan dels effektiviseringar för år 2017 motsvarande
drygt 25 mnkr, år 2018 40 mnkr och slutligen drygt 51 mnkr för år 2019.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 31 maj 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Kommunala uppdrag
Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 156
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelserna.

Avsägelser
Bengt Jonsson (L) har i skrivelse 23 maj 2016 avsagt sig uppdraget som
ersättare i funktionsstödsnämnden.
Peter Bergquist (S) har i skrivelse 30 maj 2016 avsagt sig uppdraget som
ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den
1 juli 2016.
Yjvesa Mujaj (M) har i skrivelse 25 maj 2016 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i arbetsmarknadsnämnden och
ersättare i Karlskronahem.
Maud Färnström (MP) har i skrivelse 3 juni 2016 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Malin Tingelholm (S) har i skrivelse 9 juni 2016 avsagt sig uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Cristoffer Oxelborn (S) har i skrivelse 17 juni 2016 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
________
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Berörd nämnd/styrelse
Löneavdelningen
De valda
Akten

KS 2016/15 1.2.5

§ 157
Kommunala val
Efter förslag av valberedningens ordförande Jörgen Johansson (C) föreslår
fullmäktige följande till och med den 31 december 2018:
Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot Helene Gustafsson (S) efter Iren Bahtijaragic.

Funktionsstödsnämnden
Ledamot Jan-Olof Petersson (L) efter Bengt Jonsson.

Folke och Elise Halléns stiftelse
Ledamot Birger Wernersson (S) efter Liten Löfgren.
Ersättare Per Löfvander (S) efter Birger Wernersson.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ledamot Claes-Urban Persson (S) efter Lisbeth Bengtsson.
Ersättare Helene Gustafsson (S) efter Claes-Urban Persson.

Kunskapsnämnden
Ledamot Louise Sabel (S) efter Ulrika Svensson.
Ersättare Jörgen Anehäll (S) efter Louise Sabel.
Ersättare Kerstin Ekberg-Söderbom (S) efter Denis Babacic.

Äldrenämnden
Ledamot Inga-Lill Niklasson (S) efter Alf Öien.
Ersättare Per-Anders Nygård (S) efter Inga-Lill Niklasson.
_________
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Akterna

Se nedan

§ 158
Anmälningsärenden
a) KS 2016/1237 9.2.4. Socialnämnden 15 februari 2016, § 27. Utredning
av möjligheten för ett mottagande av ensamkommande barn oavsett
ålder och kön.
b) KS 2016/1235 1.4.1. Socialnämnden 16 maj 2016, § 69.
Budgetuppföljningsraport per april 2016 för socialnämnden samt
besparingsförslag.
c) KS 2016/3356 1.5.2. Socialnämnden 16 maj 2016, § 82. Ej verkställda
beslut, rapportperiod 2016.
d) Äldrenämnden 25 maj 2016, § 52. Rapporteringsskyldighet enligt
16 kap 6f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut per den
31 mars 2016.
_________
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Akterna

Se nedan

§ 159
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/3196 1.2.2
Medborgarförslag om sittplatser i Hoglands park, av Kerstin Lindgren.
KS 2016/3197 1.2.2
Medborgarförslag att införa en speciell dag för att uppmärksamma
byggminnen, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3199 1.2.2
Medborgarförslag att informera om tidpunkter för ogräsbekämpning med
skum, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3200 1.2.2
Medborgarförslag att ompröva beslut om ekonomiskt anslag för Karlskrona
Symfoniorkester, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3201 1.2.2
Medborgarförslag om hundrastgård i Jämjö, av Cecilia Holmquist.
KS 2016/3202 1.2.2
Medborgarförslag att ersätta cykelpassager från Borgmästarekajen, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3203 1.2.2
Medborgarförslag att införa turistbussar, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3302 1.2.6
Motion om ett jämställt och demokratiskt Karlskrona, av
Camilla Brunsberg (M).
KS 2016/3361 1.2.2
Medborgarförslag om fler marksymboler för cykeltrafik, av
Roland Thörnquist.
forts.
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Akterna

Se nedan

§ 159 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/3363 1.2.2
Medborgarförslag om loppis i Wämöparken, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3437 1.2.2
Medborgarförslag om kungastatyn på Stortorget, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3438 1.2.2
Medborgarförslag om att stimulera solcellanvändning, av Anders Ringstad.
KS 2016/3626 1.2.2
Medborgarförslag om framtida dricksvattenförsörjning, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3365 1.2.2
Medborgarförslag om arkitekttävling för kv Bonde, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3367 1.2.2
Medborgarförslag om utbåtstorn i cirkulationsplats, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3366 1.2.2
Medborgarförslag om att inkludera fågelskådning i marknadsföring av
Karlskrona, av Petter Nordvander.
KS 2016/3396 1.2.2
Medborgarförslag om att köpa segelfartyget Ostindiefararen Göthborg, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3395 1.2.2
Medborgarförslag om filialer till turistbyrån, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3625 1.2.2
Medborgarförslag om julmarknad i Wämöparken, av Tony Ahlbäck.
KS 2016/3627 1.2.2
Medborgarförslag om översyn av representationspolicy, av Roland
Thörnquist.
forts.
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§ 159 (forts).
Inkomna motioner och medborgarförslag
KS 2016/3704 1.2.2
Medborgarförslag om lekpark i Nättraby, av Irene Johansson.
KS 2016/3731 1.2.2
Medborgarförslag om att utöka medborgardialogen om stadsbygden, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3732 1.2.2
Medborgarförslag om att införa guidningssystem för skärgårdslinjer, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3733 1.2.2
Medborgarförslag om att bjuda in till medborgardialog om kulturkvarter, av
Roland Thörnquist.
KS 2016/3734 1.2.2
Medborgarförslag om att inventera cykelvägar, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3765 1.2.2
Medborgarförslag om att ta fram en arkitekturguide, av Roland Thörnquist.
KS 2016/3800 1.2.2
Medborgarförslag att använda Actibump (farthinder), av Roland Thörnqvist.
KS 2016/3804 1.2.2
Medborgarförslag om hyrcyklar, av Roland Thörnqvist.
_________
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Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/3112 10.10.2

§ 160
Revidering av bidragsnormer
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 207,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen ändring i bidragsnormer gällande försent inkomna
ansökningar,
2. att anta föreslagen revidering gällande kultur- och fritidsnämndens
namn i bidragsnormerna,
3. att förtydliga i bidragsnormerna ansökningsdatum för idrottsstipendier,
föreningsledarpris och Karlskrona Idrottspris till 31 oktober,
4. att möjliggöra för föreningar att söka medlemsbidrag och verksamhetsbidrag,
5. att översända föreslagen revidering av bidragsnormer till kommunfullmäktige, samt
6. att kultur- och fritidsnämnden i fortsättningen äger rätt att besluta om
revideringar av bidragsnormer.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2016-03-14, § 10,
behandlat ärendet.
Efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 december 2015
upptäcktes att ärendet då saknade två beslut. Med anledning av detta
återkommer ärendet.
forts.
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KS 2015/3112 10.10.2

§ 160 (forts).
Revidering av bidragsnormer
I reglementet återges vad respektive nämnd ansvarar för. Vad det gäller
bidragsnormerna för kulturbidrag äger kultur- och fritidsnämnden rätt att
besluta om normerna på egen hand.
Utifrån reglementet bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att samma
förutsättningar bör gälla för bidragsnormerna på fritidssidan.
Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 28 september
2015 uppdrogs kultur- och fritidsförvaltningen att se över de bidragsnormer
tagna i kommunfullmäktige den 23 april 2015, § 72, för hur kultur- och
fritidsnämnden bör hantera försent inkomna ansökningar.
Förslag till ändring
Försenad ansökan behandlas enligt följande:


1-14 dagar – avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp



15-30 dagar – avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp



Efter 30 dagar (1 månad) behandlas inte ansökan

I samband med ändring lämnas även följande förslag till revideringar:


Namnet ”Idrott- och fritidsnämnden” byts ut mot ”Kultur- och
fritidsnämnden”



Förtydliga att ansökningsdatum för idrottsstipendier, föreningsledarpris och Karlskrona Idrottspris förtydligas till att 31 oktober är
sista datum för insändande av nominering



Ta bort följande stycke under bidraget medlemsbidrag för föreningar
med funktionsnedsatta: ”Förening kan få antingen medlemsbidrag
eller verksamhetsbidrag, inte båda typer av bidrag”.
forts.
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KS 2015/3112 10.10.2

§ 160 (forts).
Revidering av bidragsnormer
Anledningen till att möjliggöra för föreningar med verksamhet för funktionsnedsatta att även kunna söka verksamhetsbidrag är för att i förlängningen
möjliggöra för dessa föreningar att kunna nå den övre gränsen av
lokalbidrag, 40 % av bidragsberättigade lokalkostnader. I nuläget, eftersom
föreningen inte kan söka verksamhetsbidrag, klassas föreningarna
automatiskt som vuxenförening och därmed som högst är berättigad till 20
% av bidragsberättigade lokalkostnader.
________
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

KS 2016/2282 4.2.2

§ 161
Antagande av detaljplan för Torstäva 13:25
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 208,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Torstäva 13:25, daterad 22 mars 2016.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde 2016-04-07,
§ 52, behandlat ärendet.
Detaljplanen för Torstäva 13:25, har varit föremål för en andra utställning
mellan 25 april – 23 maj 2014. Planområdet är beläget på den nordöstra
delen av Torsnäshalvön och gränsar i norr till Torsnäsvägen, i sydväst till
befintligt fritidshusområde och i söder till Torstävaviken.
Fastigheten Torstäva 13:25 är privatägd.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse
inom fastigheten Torstäva 13:25, i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse på Torsnäs. Avsikten är att skapa cirka 20 villatomter
för permanentbostäder och, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen
för Trummenäsområdet, skapa förutsättningar att bygga attraktiva bostäder
i havsnära läge. En exploatering av området möjliggör förbättrad
vägstandard på Torsnäsplatån samt en asfalterad gång- och cykelväg
inklusive belysning längs med Torsnäsvägen. Ett genomförande av planen
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

forts.
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KS 2016/2282 4.2.2

§ 161 (forts).
Antagande av detaljplan för Torstäva 13:25
I arbetet med detaljplanen har ett antal utredningar tagits fram så som en
arkeologisk utredning, en trafikstudie samt en översiktlig vattenutredning.
Detaljplanen har sedan den andra utställningen ändrats på nedanstående
punkter:


Befintlig vattentäkt bibehålls och skyddas genom att området kring
vattentäkten planläggs som natur



Mindre redaktionella ändringar.

________
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Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Ekonomiavdelning
Akten

KS 2015/2949 1.6.3

§ 162
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Kommunfullmäktige beslutar
1. att Karlskrona kommun på helårsbasis skall fastställa en ram i
överenskommelse med Migrationsverket avseende ensamkommande
barn, till en nivå av 300 platser totalt, varav 27 asylplatser,
2. att delegera åt kommundirektören att utifrån socialförvaltningens förslag
teckna nya överenskommelser inom ovanstående fastslagna ram, samt
3. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen ska täckas.
Yrkande
Morgan Kullberg (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att Karlskrona kommun inte tecknar något nytt avtal om utökat
mottagande med Migrationsverket gällande asylsökande, att avtal rörande
PUT-platser tecknas i den takt som erfordras, att Karlskrona kommun
prioriterar mottagande av ensamkommande flickor, att socialförvaltningen
under år 2016 färdigställer minst ett boende enbart tillägnat
ensamkommande flickor, antigen i egen regi eller genom avtal med privat
aktör inom kommunens gränser.
Christopher Larsson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, samt
yrkar att på helårsbasis sänka sin överenskommelse med
Migrationsverket, att de 20 platserna ska vara företrädesvis flickor, att
samtliga individer, definierade som ensamkommande, ska vid ankomst till
kommunen utbildas i flickors och kvinnors rättigheter, samt att samtliga
individer definierade som ensamkommande åldersbedöms innan
mottagande till kommunen.
forts.
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KS 2015/2949 1.6.3

§ 162 (forts).
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Ingrid Hermansson (C), Åsa Gyberg Karlsson (V), Patrik Hansson (S),
Johan Eriksson (V), Yvonne Sandberg–Fries (MP) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag.
Björn Nurhadi (SD) yttrar sig.

Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens, Morgan Kullbergs
och Christopher Larssons förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs

Därefter ställer ordförande proposition på Morgan Kullbergs förslag mot
Christopher Larssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
anta Morgan Kullbergs förslag som motförslag.
Votering begärs
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Morgan Kullbergs
förslag röstar ja, den som vill bifalla Christopher Larssons förslag röstar
nej.
Fullmäktige beslutar med 17 ja-röster och 11 nej-röster och 45 avstår och
2 frånvarande att Morgan Kullbergs förslag är motförslag på
kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 5.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla Morgan Kullbergs
förslag röstar nej.
Fullmäktige beslutar med 46 ja-röster och 18 nej-röster och 8 avstår och 3
frånvarande enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringsprotokoll 6.
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KS 2015/2949 1.6.3

§ 162 (forts).
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Reservationer
Camilla Brunsberg (M), Patrik Stjernlöf (M), Jan-Åke Nordin (M), Morgan
Kullberg (M), Emina Cejvan (M), Birgitta Gamelius (M), Anders Ovander
(M), Mattias Liedholm (M), Jan Lennartsson (M), Emma Swahn Nilsson
(M), Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Sophia Ahlin (M),
Camilla Karlman (SD), Michael Hess (SD), Tove Håkansson (SD), Pernilla
Cederholm (SD), Ove Uppgren (SD), Göran Eklund (SD), Lotta Antman
(SD), Christopher Larsson (SD), Björn Nurhadi (SD), Paul Cederholm
(SD), Åsa Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 209,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att Karlskrona kommun på helårsbasis skall fastställa en ram i
överenskommelse med Migrationsverket avseende ensamkommande
barn, till en nivå av 300 platser totalt, varav 27 asylplatser,
2. att delegera åt kommundirektören att utifrån socialförvaltningens förslag
teckna nya överenskommelser inom ovanstående fastslagna ram, samt
3. att uppdra åt socialnämnden att inrätta det antal nya HVB för ensamkommande barn som behövs för att behovet av platser utifrån den utökade
överenskommelsen ska täckas.
Ärendet
Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram nya kommunala fördelningstal
avseende ensamkommande barn för 2016. Socialförvaltningen ser utifrån
det behov av att utöka Karlskrona kommuns överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn, samt att under 2016 för ändamålet
inrätta nya hem för vård eller boende (HVB), för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för mottagande enligt den lagändring som trädde i kraft vid
årsskiftet 2013/2014, och den stora ökning av ensamkommande barn som
nu kommer till riket.
forts.
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§ 162 (forts)
Utökat mottagande av ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Genom inrättande av nya HVB och en överenskommalse som är i linje
med länsstyrelsens fördelningstal löper kommunen en mindre ekonomisk
risk än om inget ställningstagande görs, dessutom bedöms det vara det
mest gynnsamma, av de tillgängliga, alternativet för de ensamkommande
barnens integration i samhället.
Detta innebär att kommunen behöver skriva om sin överenskommelse om
mottagande av ensamkommande barn med Migrationsverket från en nivå
av 105 barn varav minst 27 asylplatser, till at vid sista kvartalet av 2016
vara uppe i angivet fördelningstal, d.v.s. minst 224 asylplatser och därtill
behövligt antal platser för barn som fått permanent uppehållstillstånd
(PUT).
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 24 maj 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunalförbundet Sydarkivera
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KS 2016/2659 1.7.5

§ 163
Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 211,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin
helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi,
2. att godkänna Karlskrona kommuns del av kostnaden för Kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019,
samt
3. att beslutet villkoras av att samtliga kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för
Kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system.
För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med
gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa
digital bevarandeplattform är resurskrävande och bör därför genomföras i
samarbete med andra kommuner. Detta har resulterat i att Kommunalförbundet Sydarkivera har bildats av kommuner i Kronoberg och Blekinge.
Samarbete kring denna fråga startade 2013 med en gemensam förstudie
inför införande av e-arkiv.
Följande kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till
förbundet: Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström, Osby,
Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge.
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KS 2016/2659 1.7.5

§ 163 (forts).
Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera
Avsiktsförklaringen fastställer roller och ansvar och vilka åtaganden den
deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bli medlem i
förbundet.
Förbundsordning
Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande
organisationerna. Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande kommuners kommunfullmäktige. Inför
anslutning av nya kommuner har förbundsordningen i viss mån förändrats
då det har framkommit synpunkter i en promemoria från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade
förtydligande.
Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och
möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att
förbundsordningen behöver ändras. Det har funnits ett behov av att mer
detaljerat reglera vissa delar då ett förbund med många medlemmar bör
har en viss struktur. En speciell instruktion om förbundsordningen har
utarbetats.
Ekonomi
En budget kommer att arbetas fram årligen av förbundet efter samråd med
förbundsmedlemmarna. Förbundet har antagit en budget för 2017 och plan
för 2018-2019. För år 2017 betalar alla kommuner samma avgift 27 kronor
per kommuninvånare. Den ekonomiska planen för 2018-2019 kommer att
revideras då det är många kommuner som ansluter till Kommunalförbundet.
Beslutsprocessen
Eftersom det är ett förbund som är bildat så krävs det beslut i
kommunfullmäktige från samtliga organisationer för att förbundet ska
kunna uppta nya medlemmar. Anslutande kommuns kommunfullmäktige
behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige
från den egna församlingen.
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KS 2016/2659 1.7.5

§ 163 (forts).
Antagande av ny förbundsordning Sydarkivera
Beslutet villkoras av att alla kommuner och regionförbund fattar
motsvarande beslut om antagande av ny förbundsordning.
Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och beslut
hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya medlemmar.
Detta innebär att kostnadsbilagan och medlemsbilagan kan komma att
förändras beroende på om det kommer till nya förbundsmedlemmar.
_________
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Kommunalförbundet Sydarkivera
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2661 1.4.1

§ 164
Årsredovisning 2015 för Sydarkivera
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 215,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets årsredovisning godkänns.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Börje Dovstad (L), Chatarina Holmberg (S) och Björn Nurhadi (SD)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ärendet
Kommunalförbundet Sydarkiveras förvaltning har upprättat förbundets
första bokslut inklusive förvaltningsberättelse.
Förbundsstyrelsen har godkänt bokslutet och har översänt detsamma till
förbundsfullmäktige som har fastställt detsamma och skickat det till
förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsbefrielse.
_________
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Sammanträdesprotokoll

Arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden
Kommundirektör
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/251 9.5.1

§ 165
Ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra förändringen med den
inriktning EY föreslår,
2. att uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att i samverkan med socialnämnden utarbeta förslag till uppdragsbeskrivning för ett förändringsprojekt som syftar till att genomföra förändringen och presentera detta för
budgetberedningen,
3. att vid en överflyttning av försörjningsstödet till arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till personer som både har försörjningsstöd och har
behov av beroendevård,
4. att vid en överflyttning av försörjningsstödet alltid beakta barnperspektivet, samt
5. att i det fortsatta arbetet säkerställa eller eliminera de i underlaget
identifierade riskerna vid en överflyttning.
Yrkande
Sophia Ahlin (M) deltar inte i beslutet och yrkar att få ett särskilt yttrande till
protokollet.
Tommy Andersson (MP) och Johan Eriksson (V) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Emina Cejvan (M), Börje Dovstad (L), Christopher Larsson (SD), Patrik
Hansson (S) och Ingrid Hermansson (C) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Tommy
Anderssons m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
forts.
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§ 165 (forts).
Ekonomiskt bistånd
Kommunfullmäktige beslutar att Sophia Ahlins (M) särskilda yttrande får
biläggas protokollet. Protokollsbilaga 2.

Reservationer
Yvonne Sandberg-Fries (MP), Tommy Anderson (MP), José Espinoza
(MP), Björn Gustavsson (MP), Johan Eriksson (V), Ulf Hansson (V),
Markus Ottosson (V) och Åsa Gyberg- Karlsson (V) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 213,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra förändringen med den
inriktning EY föreslår,
2. att uppdra åt arbetsmarknadsnämnden att i samverkan med socialnämnden utarbeta förslag till uppdragsbeskrivning för ett förändringsprojekt som syftar till att genomföra förändringen och presentera detta för
budgetberedningen,
3. att vid en överflyttning av försörjningsstödet till arbetsmarknadsnämnden ta hänsyn till personer som både har försörjningsstöd och har
behov av beroendevård,
4. att vid en överflyttning av försörjningsstödet alltid beakta barnperspektivet, samt
5. att i det fortsatta arbetet säkerställa eller eliminera de i underlaget
identifierade riskerna vid en överflyttning.
Ärendet
EY har på uppdrag av kommunledningen i Karlskrona kommun genomfört
en analys av det ekonomiska biståndet i kommunen.
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KS 2016/251 9.5.1

§ 165 (forts).
Ekonomiskt bistånd
Bakgrunden till uppdraget är ett beslut i kommunfullmäktige i direktiv för
Budget 2016
(nr 75) att ”Kommunen ska utreda möjlig flytt av försörjningsstöd och dess
myndighetsutövning till Arbetsmarknadsnämnden”.
Detta direktiv är knutet till de relaterade kommunfullmäktigemålen om att ”I
Karlskrona ska arbetslösheten minska” (nr 22) samt att ”I Karlskrona ska
antalet hushåll beroende av försörjningsstöd minska” (nr 23).
Syftet med utredningen är att kartlägga hur bästa möjliga förutsättningar
skapas för ett arbetssätt kring försörjningsstödet som kan leda till sänkta
kostnader och fler personer i arbete. Detta innefattar en nulägesanalys och
ett förslag på framtida läge Utredningen ska även omfatta ett förslag på hur
förbättringsåtgärderna skall realiseras konkret.
I kombination av ovanstående syfte har utredningen analyserat
förutsättningarna för en organisatorisk förflyttning av hanteringen av
ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen till arbetsmarknadsnämnden i
Karlskrona kommun.
Utredningsarbetet har bl.a. innehållit en kartläggningsdel som utgjorts av
intervjuer, enkäter och workshops.
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse 16 maj 2016 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
_________
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Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/3346 1.1.4

§ 166
Utbetalning av partistöd för 2016
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 215,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2016 ska betalas ut till respektive parti representerat i
kommunfullmäktige med belopp enligt nedan. Utbetalning av partistöd sker
enligt de fastställda reglerna för partistöd kvartalsvis i förskott under
januari, april, juli respektive oktober månad.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i beslut den 18 september 2014, § 163, för
partistöd.
Partistödet består av


ett grundstöd, som 2016 uppgår till 51 541 kronor per parti och år,
samt



ett mandatstöd, som 2016 uppgår till 45 256 kronor per mandat
och år.

Uppräkning av partistöd sker årligen med samma procentsats som de
kommunala nämnderna får i priskompensation. För år 2016 är den
procentsatsen noll.
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KS 2016/3346 1.1.4

§ 166 (forts).
Utbetalning av partistöd för 2016
Parti
S
M
V
KD
C
L
MP
SD
Totalt

Mandat i
Mandatstöd Grundstöd
kommunfullmäktige
29
45 256
51 541
15
45 256
51 541
4
45 256
51 541
3
45 256
51 541
5
45 256
51 541
4
45 256
51 541
4
45 256
51 541
11
45 256
51 541
75
362 048
412 329

Partistöd totalt
1 363 965 kr
730 381 kr
232 565 kr
187 309 kr
277 821 kr
232 565 kr
232 565 kr
549 357 kr
3 806 529 kr

Enligt 2 kap 12 § kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd
fattas av kommunfullmäktige en gång per år. En mottagare av partistöd
ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen.
_________
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Drift- och servicenämnden
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Kommundirektör
Akten

KS 2015/2778 4.5.2

§ 167
Ny Östersjöhall
Kommunfullmäktige beslutar
1. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna hyreskontrakt avseende förhyrning av ”ny Östersjöhall”,
samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna kontrakt om försäljning av befintlig fastighet Gasverket 18.
Yrkande
Johan Eriksson (V) yrkar avslag på kommunstyrelens förslag.
Patrik Hansson (S), Börje Dovstad (L), Camilla Brunsberg (M) och
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall på kommunstyrelens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Johan
Erikssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Reservationer
Johan Eriksson (V), Ulf Hansson (V), Markus Ottosson (V) och Åsa
Gyberg- Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 216,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna hyreskontrakt avseende förhyrning av ”ny Östersjöhall”,
samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna kontrakt om försäljning av befintlig fastighet Gasverket 18.
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§ 167 (forts).
Ny Östersjöhall
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2016, bland annat bjuda ut
nuvarande idrottshall och Östersjöhall till försäljning vad avser såväl
byggnader som där tillhörande markområde.
Förberedelsearbetet för att etablera en ny Östersjöhall är nu inne i sitt
slutskede.
Drift- och servicenämnden har 24 maj 2016 beslutat föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin
tur utser, att teckna hyreskontrakt avseende förhyrning av
”Ny Östersjöhall”, samt
2. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin
tur utser, att teckna kontrakt om försäljning av befintlig fastighet
Gasverket 18.
Paragrafen har beslutats för omedelbart justerad.
Projektet innehåller förutom försäljningen även ett moment där ett hyreskontrakt gällande lokaler för skol- och föreningsidrott ska handlas upp.
Upphandlingen av hyreskontraktet kommer att ske enligt LOU, och
annonseringstiden är 40 dagar.
Därefter sker utvärdering och beslut om tilldelning. Upphandling enligt LOU
kommer att ske eftersom det betraktas som en byggentreprenad när en
myndighet uppdrar år en leverantör att uppföra byggnad enligt
myndighetens önskemål och sedan hyra ut fastigheten till myndigheten
enligt 2 kap 3 § 2 p LOU.
Genom ett anbudsförfarande riskerar man inte heller att försäljningen kan
komma att ifrågasättas utifrån EU:s regler om statsstöd.
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§ 167 (forts).
Ny Östersjöhall
Reglementet för drift- och servicenämnden stadgar att hyreskontrakt som
avser en tid längre än 15 år, eller till årligt hyresbelopp överstigande 2
mnkr, ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut.
Vad avser försäljningen av fastigheten är det egentligen en fråga för
kommunstyrelsen att besluta om då värdet av försäljningen överstiger de
gränser för tjänstemannabeslut som finns angivna i kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 7.5. Det är således egentligen inte nödvändigt att
lyfta just den delen till kommunfullmäktige.
Försäljningen är i sig inte en fråga som direkt berör drift- och servicenämnden, men eftersom försäljningen och ett nytt hyreskontrakt är direkt
kopplade till varandra är det lämpligt att behandla dessa två beslutsfrågor i
ett sammanhang, varför förslaget är att båda dessa föreläggs
kommunfullmäktige för beslut om att utse delegat.
För att inte avslutet av processen tidsmässigt ska vara beroende av
beslutet i kommunfullmäktige föreslår således förvaltningen att
kommunstyrelsen ber om kommunfullmäktiges uppdrag att teckna såväl
hyreskontraktet som avtalet om försäljningen av fastigheten Gasverket 18.
Ett sådant förfaringssätt leder därmed till kortare ledtider från det att
anbudstiden går ut till dess att tilldelningsbeslut kan fattas.
_________
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Region Blekinge
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2016/2994 1.6.3

§ 168
Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 217,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja styrelsen för Region Blekinge ansvarsfrihet för år 2015, samt
2. att samtidigt godkänna den av Region Blekinge för år 2015 upprättade
årsredovisning.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Patrik Hansson (S), Chatarina Holmberg (S), Elina Gustafsson (S),
Jan-Anders Lindfors (S), Camilla Brunsberg (M), Ingrid Hermansson (C),
Anna Ekström (L), Christopher Larsson (SD), Lotta Antman (SD) och
Anna Ottosson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ärendet
Region Blekinge har för prövning och ställningstagande till Karlskrona
kommun med flera översänt de valda revisorernas revisionsberättelse för
år 2015 jämte upprättad årsredovisning för samma år.
Kommunledningsförvaltningens synpunkter
Av revisionsberättelsen framkommer bland annat att verksamheten även
detta år har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att de finansiella målen har uppnåtts och att
regionen fortfarande har en ekonomi i balans. Den interna kontrollen
bedöms också vara god.
Revisorerna tillstyrker sedan att styrelsen beviljas ansvarsfrihet även för
år 2015 och att den upprättade årsredovisningen för samma år samtidigt
godkänns.
_________
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomiavdelningen
Akten

KS 2015/2221 1.3.1

§ 169
Fastställande av sotningstaxa
Kommunfullmäktige beslutar
1. att justera och fastställa sotningstaxor för år 2016, samt
2. att taxan gäller från den 1 augusti 2016.

Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att taxan ska gälla från den 1 augusti
2016.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot CarlGöran Svenssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Carl-Görans Svenssons tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 7 juni 2016, § 218,
föreslagit kommunfullmäktige besluta
att justera och fastställa sotningstaxor år 2016 enligt nedan.
Ärendet
Sveriges skorstensfejarmästare och Svenska kommunalarbetarförbundet
har kommit överens om nytt sotningsindex som kompensation för ökade
lönekostnader och övriga kostnader.
För år 2016 har sotningsindex fastställts till 1,83 %. Då taxan förra året
justerades 2015-07-01 och datum för årets justering är satt till 2016-07-01
ska höjningen av taxan göras enligt avtal med 1,83 % enligt SKL cirkulär
16:29.
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KS 2015/2221 1.3.1

§ 169 (forts).
Fastställande av sotningstaxa
Detta innebär att timtaxan för rengöring höjs från och med den 1 juli 2016
till 396 kronor.
Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs från och med den
1 juli 2016 till 570 kronor.
_________
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§ 170
Ordförandens sommarhälsning
Ordförande Rikard Jönsson (S) tackar alla för ett fantastiskt arbete och
dagens positiva stämning och önskar alla en underbar sommar.
2:e vice ordförande Peter Glimvall (M) önskar ordförande och hans familj
en glad sommar och på återseende i höst.
_________
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